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Naujosios Anglijos

Lietuvių Diena
Liepos 4-ta

Thompson, Conn.

LAKŪNAS MATTERN NU
SILEIDO SIBIRE

AM PASLĖPĖJAI 
IEŠKOMI

■ So. Bostono lietuvių Kolo- 
. nija pasiryžusi gražiausiai 
, ir darbščiausiai pasirodyti. 

. Naujosios Anglijos : Lietu
vių Dienoje.

Birželio 5 dienų vakare 
Įvyko Lietuvių Dienos rei-
kalu . platus susirinkimas, 
kuriame- dalyvavo parapijos 
draugijų, idėjinių ir pašal- 
pinii], nariai. Susirinkimui 
vadovavo Kat. /Federacijos 

. 3-čio skyriaus valdyba.
Susiriiildmas nuoširdžiai 

pritarė rengiamai Lietuvių 
Dienai ir nutarė turėti savo 

’ biznio skyrių, kuriame bus 
pardavinėjami valgiai, da
romi įvairūs laimėjimai ir 

■' M- ' •• ■
Lietuvių Dienai Rengti 

Bostono skyriaus komisija 
išrinkta tokio sąstato: kun. 
P. Vifraauskis — gapbės 
pirmininkas, J. B. Laučka 

pirm., V. Tamuliūrias • 
vieę-pirrii, ir generalis vede? 

”jas, "D. K Averka -^sekre
torius, A. Naudžiūnas ir S. 
Kavolis -— iždininkai,. O. 
Vosyliėnė — vyr. šeiminin
kė, nariais: pp. Finelis, Šim 
ka, Griciūhas, Kališius, Pa- 

. plauskas, pivariūnas, Ba- 
racevičius, Znotinienė, Šmi- 
gelskiene, Navickienė, Jaki- 
mavičienė, Majausk a i t e,’

Norinkevieiūtė ir Kilmoniū- 
tė. .

Kitas svarbus susirinki-- 
irias įvyks ketvirtadienį, bir
želio 15 dienų, bažnytinėje 
svetainėje, 7:30 vai. vakare..

r—Pirmasissusirink i mas: 
buvo gausus ir praėjo labai 
gražioje dvasioje. To tiki
masis ir ateityje*

MASKVA. — Amerikic- 
tis Jimmiė. Mattern, ‘ išlėkęs 
birželio 3 d. orlaiviu įkelio-; 
ne aplink pasaulį, birželio 7 
dienų netikėtai turėjo nusi
leisti Sibire prie P.rokoJ 
pievsk, apie 600 pnyliit nuo 
Omsko. Kokia jo nusilei
dimo tikra priežastis, tikrai 
nežinoma. Manoma, kad jo 
orlaivio motoras sugedo. 
Sovietų Rusijos orlaivių 
stot isj^asiuntė jam į pagal
bų savo lakūnų techniką.

. Lakūnas Mattern nori 
padaryti naują skridimo 
rekordą.

CHORAS PASIRYŽĘS 
LIETUVIŲ DIENAI

Birželio 7 d. vakare para
pijos choras turėjo savo su
sirinkimų, kurio . dienotvar
kės svarbiausiuoju klausi
mu buvo pasirengimas Lie
tuvių Dienai.

Choras antra, kaitų užsi
tikrino ir užtikrino dalyva
vimų Dainų Šventės -progra
moje.. Visi choro nariai iš
reiškė aiškų norą važiuoti 
specialiu traukimu, kurio 
gavimu rūpinasi Lietuvių 
Dienos Rengimo Komitetas.

Susirinkime atsirado ke
letas savanorių, kurie , pasi
ryžę gauti chorui naujų na
rių, ypač vyrų, kad S. Bos
tono choras gražiai pasiro-

Žinios Iš' Bfetuvos
KAUNAS PRISIEKĖ' ATVA

DUOTI VILNIŲ

Gegužės 14 dieną, sekma
dienį, Kaune buvo suruošta 

' Vilniaus* diena.
Rytą visi namai buvlupa

si puošę tautinėmis vėliavo
ms. Ka-ikur buvo išsta
tyti. paveikslai vaizduojan
tys Aušros Vartus, Gedimi
no pilį ir kf., kurie priminė

• lenkų užgrobtą sostinę.
Ryte visose Kauno bažny

čiose buvo atlaikytos tą in
tenciją pamaldos.. Pamal
dos iš Bazilikos buvo per-, 
duotos per rądio.

Apie 3 vai. po pietų, Ro- 
. iušėsi ąikšt^e įvykch masinis 

susirinfcimaš.
Į nusirinkusius prakalbė

jo ’ Vilniaus dienai ruošti 
. pirm.. įnž. Bąčelis. Po jo 
kalbėjo adv. Skipitis,. Žmui
dzinavičius, prof. M. Biržiš-

■ ka..
Iš ten visi nuvyko prie 

Karo muziejaus. Į šusirin-
■ kušius •kalbėjo, studentų at
stovybės vardu stud. J. 
Štaupąs ir kt. .

Sodely prie . paminklo 
kritusioms dėl Nepriklauso
mybės kariams uždėta vai
nikai, : : .

KAUNE 4429 NETURTINGOS 
ŠEIMOS

VOKIEČIAI ŠELPS 
JAUNAVEDŽIUS

/ BERLYNAS. — Kancle
rio Hitlerio darbo progra
moje yra punktas, kad būtų 
kuodaugiausią vedybų. Tuo 
tikslu vyriausybė. paskelbė, 
kad neturtingi jaunavedžiai 
galės gauti valdžios pasko
lą, 1000 markių, be jokių 
nuošimčių, bet jaunavedės 
riioterys - turės būti tiktai 
šeimininkemiš ir’ atsisakyti 
nuo turitffų darbų.’ ’

Paskolų fondui bus pa
skirtais nedarbo reikalams 
paskirto bilijono markių 
fondo. Be to, nevedę vyrai, 
sulaukę tani tikro* amžiaus, 
bus apdėti mokesčiais/ iš. 
kurių bus teikiamos pasko
los jaunavedžiams. .

UŽ TAKSUS TURĖS 
ATIDIRBTI

Kauno miestu savivaldy
bės sociąles apsaugos sky
riaus žiniomis Kauno mies
to beturčių šalpos komite
tuose iš viso yra įregistruo
ta 4429 šeimos su 10,563 as
menims. Krikščionių betur
čių šeimų v ra 3047 su 6943 
asmenimis ir žydų beturčių 
šeinių — 1382 su 3.620 asme
nų. Senmiestyje yra 1297 
beturčių šeimos, naujamies
tyje —150, Karmelituose—' 
184, Šančiuose — .726, Ža
liakalnyje ■— 974, Vilijam
polėje — 765 ir Aleksote — 
333. Krikščionių beturčių 
šeinių daugiausia yra .Žalia
kalnyje, būtent, 7-25 ir žydų. 
— senamiestyje, būtent,. 666.

Wevmouth miestelio ddu- r v e
gelis gyventojų neužsimokė- 
jo taksų, ■pasiteisindami ne
turėjimu pinigų. Miestelio 
taryba nutarė pataisyti ke
lias gatves, kurių darbams 
bus skiriami visi tie gyven
tojai, kurie neužsimokėjo 
taksų. Už. darbo diena bus 
skaitoma 5 doleriai. .

Moterys ir senesnieji vy
rai turės gauti į savo vietą 
kitus darbininkus. Darbas 
būsiąs pradėtas birželio 13 
dieną.

SMETONA IR JUOZUPAITIS
NUTEISTI MIRTI

Kaunas. —Gegužės 5 d. 
prisiekusiųjų teismas nutei
sė 2 kart mirti Juozupąitį ir 
Sinetoiią. Abu kilę iš Tilžės 
ir yra vokiečių piliečiai. 
Praeitais metais lapkričio 
29 d.. Pagėgių apskr., Pik- 
upeliuose, norėdami’ apiplė
šti, jie revolverio Šūviais nii

AŲASHINGTON. — A- 
morikos teisingumo depar
tamentas savo žinioje tai 
apie 1000 vardų tų asmenų, 
kurie negrąžino aukso fede- 

• raliam iždui nustatytu lai
ku. - . .

Vyriausis proku r o r a s; 
Cųmmings pranešė savo a-; 
gontams ■ vardus tiy asmenų, 
ir įsakė sui’ašti, kur jie lai-: 
ko užslėptą a’^ksą. Kiokvie-i 
ims Ameriką ^gyventojas-- 
šiuo laiku nėŲiri. teisės, lai-. 
Ryti pas save aukso daugiau; 
100 dolerių. Prokuroras! 
pažymėjo, kad aukso užslė-i 
pėjų vardai bus paskelbti: 
visuomenės .žiniai. 'Dau
giausia aukso •'užslėpė jų esą 
rytinėje Mississippi valsty
bės dalyje."

KETURIĮI VAiSTYRip SU- 
TARTIS PASIRAŠYTA
ROMĄ. — Birželio 7 d. 

Italijos premieras Mussoli- 
ni ir Vokietijos, Anriglijos 
ir Prancūzij® ambasado
riai pasirašė ' vadinamą, ke- 
ti^ių'didžių^nžiri?dpdts val
stybių .Sutartį, kurios galia 
skiriama dešimčiai metų.

Pasirašytoje sutartyje 
Italija, Vokietija, Anglija 
ir Prancūzija pasižada pri
silaikyti Kellogg taikos Su
tarties, Tautų Sąjungos nu
tarimų.

Šios sutarties reikalą pir
masis iškėlė Italijos, premie
ras Mussolini šių metų ko- 
vo mėnesio . 18 d., kai į .Ro
mą buvo atvykęs Anglijos 
preiriieraš MacDonald.

VETERANAMS PAŠALPŲ
NUKAPOJIMAI SUMA

ŽINAMI

žudė smuklės savininkę Ge
nienę ir jos 20 metų sūnų, o 
patį Genį sužeidė į ranką: 
Jie kalti neprisipažino. Į 
teismą buvo pašaukta 30 
liudininkiį ir ekspertai . iš 
Berlyno, Karaliaučiaus ir 
Klaipėdos. Nusikaltėliai per 
teismo posėdžius laikėsi la
bai akiplėšiškai, plūsdami 
teisėjus ir ypač valstybes 
gynėją. ' .

Kan. dr. Titmai-Vaižgan- 
tui mirtis, Lietuvos rašyto
jų draugijos pirmininkų iš
rinktas prof., Mykolaitis- 
Putinas/buvęs tos draugi
jos vice-pirmininku./.

KAINA 5 CENTAI

iPennsylvanijos Katalikų 
Seimas Pavyko

INDIANA IR SUŠLAPO
INDIANAPOLIS.— Bir

želio 10 d. Indianos valstija 
turėjo balsavimą prohibiei- 
jos atšaukimo klausimu. 
Balsavimo pasekmės buvo 
tokios, kad išrinkti 248 šla
pi delegatai ir tik 75 sausi.

•Indianos valstija buvo 
laikoma viena iš didžiausių 
šalininkių prohibicį jos įsi a- 
tymo.. Los gyventojų-balsa
vimas galutinai liudija apie 
prohibicįjos įstatymo aerei- 
kalinguftią, . pragaištingumą 
ir nenuoseklumą.

Indiana jau 10-ta valsti
ja, oficialiai' pasisakiusi už 
panaikinimą prohibicijos įs
tatymo.

MIRĖ TURTUOLIS 
CURTIS

Dalyvavo 350 atstovu, 300 sve
čių. šv. Tėvo Atstovo Sveikini
mas. Priimta žvarbį -rezoliucija 
Darbo klausimu.

WASHINGTON.— Kon
grese kilus nepasitenkini
mams dėl didelio vetera
nams duodamų pašalpų nu- 
kapojimų, Prezidentas Roo
sevelt pakeitė savo anksčiau 
išleistą įstatymą ir pakėlė 
numažintą pašalpą ispanų 
karo veteranams ir didžiojo 
karo labai nukentėjusiems 
.veteranams. Šis. įstatymo, 
pakeitimas padidins Val
džios išlaidas apie 60 mili
jonų dolerių.

Kongrese gi yra- norų, 
kad veteranams būtų pridė
ta ne 60, bet 260 milijonų 
dolerių. Prezidentas Roo
sevelt tuo būdu turi nema
lonių. nesusipratimų su kon
gresu, bet tikisi laimėti.

Susipratusių lietuvių yra 
šventa pareiga savuosius 
bizniej’įus palaikyti, nes jie 
to yra užsitarnavę remdami 
jas ir. draugijas;

PHILADELPHIA, Pa. 
— Birželio 7 d. mirė laikra
ščių ir žurnalų leidėjas tur
tuolis /. Gyrus H. Glirtis, 83 
metų amžiaufe. Jis sirgo 
širdies liga apie metus lai
ško.
;■ Curtis gimė Portlanid, 
Me., iš neturtingų tėvų. -Sa
vo karjerą pradėjo būda- 

• mas 12 metų ir tapdamas 
laikraščių pardavinėtoju. 
Sutaupęs pinigų buvo įstei
gęs savo laikraštį, bet gais
ras sunaikino jo. spaustuvę. 
Sulaukęs 26 metų jis įstei
gė Pennsylvariijos ūkinin
kams laikraštį ir čia prasi
dėjo jo tolimesnis pasiseki
mas. Tuojau išleido mote- 
;rirns žurnalą “Ladies’ . Ho
me Journal,kurio redak- 
dorium buvo jo žmona. Vė
liau jis perėmė Philadelphi- 
jos porą laikraščių, nupir
ko New York ėjusį “Satur- 
day Evening Post,” kurį 
žurnalą jis padarė plačiau
siai skaitomu laikraščiu.

TAKSAI NUO PELNO

NEW PHILADELPHIA, 
Pa.—- Birželio 4 d. Švč. Šir
dies lietuvių parapijos salė
je įvyko šios apylinkės lie- 
tuviiĮ kaf.alikii seimai, kuris- 
pasižymėjo atstovi} , ir sve
čių gausumu, tvarkingumų 
ir nutarimų reikšmingumu.

Seime dalyvavo apie 350 
atstovi} dr 300 svečių. Sei
mą . raštu bei telegramomis 
sveikino Šv. Tėvo Atstovas 
■ • 8. ‘

Amerikai, Philadelphi jos 
arkivyskupas kardui olas. 
Dougherty, Darbo Federa
cijos prezidentas Green ir 
kiti. 1 .

• Išklausyta trijų referatų 
— paskaitų apie auklėjimą, 
katalikų akciją ir spaudą. 
Apspręsta esamo nedarbo 
klausimas, ir tuo reikalu 
priimta rezoliucija, kuri iš
siųsta Prezidentui Roose- 
-velt / .... —

f Tbs svarbios rezoliucijos 
lietuvių kalboje turinys:

Kadangi kietųjų anglių 
kompanijos visame šiame 
regijone laike kasyklas už
darytas ilgą laiką praeity 
ir tik kelios jų dirba dalį 
laiko,, o kitose kasyklose 
•darbas sukoncentruotas. į 
pilnas 6 dienas po 8 valan
das;

Kadangi tai reiškė ir dar 
tebereiškia .daugumoje ka
syklų visišką nedarbą ang
liakasiams;

Kadangi šios praktikos 
tragiškas neteisingumas ir 
vargas palietęs angliakasius 
ir jų artimuosius yra- ge
riausiai žinoma mums, ku
rie daugumoje . esame jos 
aukos; kadangi tai yra. nu
sikaltimas prieš darbininkų 
ir jų šeimų teises, prieš šio 
viso regi jono bendrą gerovę
ir prieš pačios kietųjų ang- nuorašai spaudai,

lių industrijos visišką, gero- J . 
vę; . ■ _ '■ I

Kadangi naujasis Fc’dc- :: 
ralis Industrijos Atstatymo 
Aktas paliečia kieti]jų ang- . 
lių industriją, todėl tebūnie

Nutarta: .
Kad mes Lietuviai, atsto

vaujantieji kietųjų 'anglių 
regi jone 30,000 gyventojų, 
savo konvencijoje, įvykusio- 
jo New Philadelphia, Pa., j 
birželio 4 d. nusprendėme I 
kreiptis į Amerikos Jungti- 1 
nių Valstybių Prezidentą 
prašydami tuojau įstatyti ■' 
kietųjų anglių industriją į 
šio įstatymo veikimą ir pa* 
gaminti ir patvirtinti kietų* 
jų anglių industrijai teisin
gą veikimo kodeksą; mes 
kreipiamės į senato rimą 
Reed ir Davis paremti At
statymo Akte darbo priedus ' 
ir leidimo paragrafus; ir 
tebūnie toliau

Nutarta: kad, pagal. to 
Biliaus didžiausio valandų 
skaičiaus t paragrafą, Ko* 1 
deksas tai .nustatyti 
klę atžvilgiu valandų, kad - 
paveiktų atidarymą ne pil
nam darbo laikui kasyklų,, 
kurios dabar uždarytos, kad 
visi angliakasiai turėtų nors1, 
kiek darbo; tebūnie toliau / . ■

Nutarta:. kad, rašant tei
singo veikimo kodeksą, A- 
merikos anglių kasyklų dar-.; 
bininkų sąjunga būtų pasi-4 ; 
rinkta kaip angliakasių at
stovai kad angliakasiai bū
tų apsaugoti; ir pagaliau ' 
tebūnie. ;

Nutarta: kad visa tai turi 
būti padaryta, nors tai ne- . 
duoti], pelno Įdėtųjų anglių i 
kasyklų kompanijoms bei 6 ] 
kitiems kasyklų savinin
kams, arba jei tai reikštų 
sumažinimą algų kasyklų 
viršininkams; šis nutarimas 
turi būti pasiųstas PrezL. * 
deniui Roosevelt, ' senato* i 
riarns Reed ir Davis, o jo ;

Massachusetts Legislatū- 
ros atstovi], rūmai priėmė 
bilių, kuriuo norima uždėti 
taksus korporacijų, bankų 
ir viešųjų įstaigų dividen- 
tams.. Pagal priimtąjį bi
lių. valstija gautų 6 nuošim
čius nuo korporacijų, bankų 
bei viešųjų įstaigų pelno. '

Esamieji daviniai rodo, 
kad šios valstijos korporaci
jos kasmet turi pelno apie 
60 milijonų dolerių, bankai 
Viešos įstaigos (geležinke
liai, gaso kompanijos) —• 
apie 55 nriUjorius dolerių ir 
tclefono-telegrafo kompani
jos —- 15’ milijonų dolerių. 
Per trejis metus valstija 
surinktų apie 23,400,000 do
lerių.

Namams Paskolos Bilius
Priimtas

WASIIINGTON. — Pre
zidento Roosevelt. pasiūly
tas namų savininkų pagal
bos bilius priimtas kongre
se ir tuojau bus pasiųstas 
Prėzidentui pasirašyti.

Priimtojo biliaus tikslas 
yrą imgelbėti namų savinin
kams jų. bėdose atmokant 
moti girias. Namų savinin
kams pagelbėti bus sudary
ta paskolų korporacija su 
20Q milijonų dolerių kapi
talu; ši korporacija galės 
išleisti bonų už dd bilijonus 
dolerių* 1 _ ’ ‘ ’

Paskolos bus duodamos 
tiems namų savininkam^ 
kurių namams gręsia pavo
jus nuo inortgičio davėjo ir 
kitur paskolos negali gauti f 
paskolos didumas sieks-tikt* 
tai pusės namo vertės. Be 
to, j ei namas įvertint as dau
giau kaip 25,000 dolerių, tai 
paskola nebus duodama.

Sis naujas bilius taiko
mas. smulkiems namų savi* • 
. lunkams. •

. Girtuoklio burna išdžio- j 
vina kišenės. \ • / . ■}
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KETINES ŽINIOS!

! TRIMITAS SKAMBA- 
l AIDA r
į * • • . b ■

Šv; Petro,lietuvių didžiu
ma gražios, parapijos pnva- 
Šarinis -lišųažiaumas y r a 
įpyies visų H-t luthbostouiec i ų 
įkkis. ' Jie aiškiai girdi pa^ 
įteigęs balsų, lyg garsų j į 
įriinita, šaukiantį .visus su- 
įvažiuoti į Romuvos par
šų, Montelto, Mass., kaip 
Vienai milžiniškai ■ šeimai 
pasimatyti, pasišvečiuutii 
-neis pusdienį praleisti žy- 
r dinčiose pievose bei. kalne- 
ĮiufJSe, įvairiit medžių payė- 
isyjė? gražio jejuiotaiko j e.

Pareigas 'balsas lyg . i ri- 
••imtas skamba — kviečia vi- 
»aus at važiui »t i,. ] >adi rbėt i, 
^siaukofi ir suteikia progų 
Ipasirodyti pasidarbavimu 
; parapijai. • - •

I’areigos trimitų jau liti- 
girdb šie: V. Valatka, J. 
Kasparas, Lietuvos Dukte
rį v draugija,, D; Averka, P. 
Rakauskas, TL.: • Marksiynpr 
V. , Kereišicue, M. Kilmo- 

uiifitę, A. Majauskaite, Va- 
syltenė. Kaštas Šidlauskas, 
P.. LepeŠka, V.. Skuduris,. 
choras, P. švelnis, Pociene, 
ŠodaHetrs, Vyčiai, Mokslei
viai ir didžiuliai, būriai ki
tų. '

(Iraborius P. Akunenčiuš 
savo lėšomis parūpino bųsji 
pikniko darbininkams- ir 
vaikams nuvežti. Tai dide
lė parama.

Tariaus didžiulės parapi- 
jįjs’isvažiaVTnms tąrrdidžht-' 
liūs ir r-ei kai a vilt ais. Jis 
reikalauja, net šimtus dar
buotųjų ir tūkstančius au
kotojų. • • ;

Pridėk Šia proga ir tams
ta savi) grašį ! i

ju w ..xwnn ■ r. — įji'iwir]rwi- in~Mffw—tttinM—nT-i—mn—rr-i-------———į-^^—

. Pirmutinis Didžiulis -.surinkti 30 miiijoniĮ doiei™
‘ .. I m/ taksų; šios naujos| J T ' WT T • pajamos, būtų buvusios su-JTj 1 •■■•IK H 1 -IK■■ JHL.'Cr naudotos\ pašalpos reika7

‘ ’• • . • •• lams.. • : ,
So. Bostono Lietuvių Parapijos

. • natonaųs planų ir pasiule
; , ; ivyks priimti įstatymu, kurs su^

Birželio-June 11 i, 1933&X?SxJ't
: . nu dolerių. Gubernatorių®

Romuvos Parke- . - Montello, Mass. prieš) tokia paskolų

GERBIAMIEJI! „ ' .
Pirmasis So. Boston’o kolonijos piknikas, rengia

mus Šv. Petro lietuvių parapijos; duoda progos kiekvie
nam atsigauti šviežiu pavasario, oru, atgaivinti) jausmus, 
Gražus pušynas, puiki salė, ištaisytas parkas vėlia kiek
vienam atsilankiusiam akį,; traukdamas užsimiršti kas
dieninius vargus.,

Šiame piknike bus daugybė įvairybių,, kaip tai t 
lenktynės, šokimas į aukštį ir tolį estafetė. ; .

Komiškas spartas: gyvybės palaikymas, batų rinki
mas, paja’us i algymhs ir daugybė kitų.

yra 
griežtai pasisakęs. .

IŠVAŽIAVO Į LiETUVį
Šių savaitę per K. »T. Vie

šnios agentįūrų išvažiavo į 
Lietuvą Joiia^ Krasinskas 
iš So. Bostono, Jurgis Ur
ban as su savo žmona Mag
iai ena iš Clielsea, Mass.

JUOZAS BUNYS
k ADVOKATAS

414 Broadway, S. Boston, Mass.

■ • TeL So. Boston 0948

‘ GYVENIMO
7 Tek Parkway 1SC4-W .

M

k ’ ę Prisiekęs Advokatai

I JUOZAS B. GAILIOS
Veda visokias provas. Daro ri

ms legalius dokumentus.

117 E St. (kampas Broodway) 
South Boston, Mass.

| Telefonas r Šou Boston 2732
r f Namų ; Talbot 2474

JA'

i-

i.

i
- * 
t:

KAZ. J. KALINAUSKAS
.... ADVOKATAS 

“Darbininko”. Name
. ■ (antros lubos, Room 1)
366 Broadway, So. Boston.

TeL So. Boston 3357 .
Bostono Ofisas:

- 60 Štate. St., Room 326 
Tel. Hubbard 9396 

Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 
Tel. TaIbot2S78 . Durchester, Mass.

Td. S. B. 0441.

PR J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

• „ 414 Broadway, So. Boston.

\ y Room 3,
Gyvenimo vietų: 39 Green St, 

Hudson, Mass.
' TėL Hudson 622.

ZALETSKŲ
MODERNIŠKA

graborystEs įstaiga
FUNERAL HOME y

naujoj vietoj . ' ,
* 564 Ę. Broadvvay So. Boston, Mass.

: Tel. So. Boston 0815
Dabar galėsime dar gėriai! lietuviams iiatarnauti, nes 

niūsų Įstaiga turi visus patogunjus, . Nuu josios mados kamba
riai Šermenims. DYKAL. Priturnavimas dieniį ir naktį. Pil- '. 
nas pasirinkimas metalinių ir kieto medžio grabų, Užganedi- 
minas,' teisingumas ir nuoširdųmas, tai mūsų aukščiausias 
tikslas.
D. A. ZALETSKAS . F. E. ZALETSKIENĖ

(Graborius) (Balsamuotoja)

šoferis gavo $40,000; dvi-į 
tarnaitės po $20,000, sodi
ninkas ir jo sūnus $15,- 
(UJO; valgių užsakytoja — 
$10,000; drabužių siuvėja— 
$20,000 ir daugybe asmenų 
gavo smulkesnes sumas. Ve
lionė neužmiršo ir savo gi
minių, labdaringų draugijų, 
Ligoninių, .

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Telephone

SO. BOSTON f |j 
' 1058 ■ 1

BAYVIEW S 
MOTOR SERVICE 

STUDEBAKEE IR ROCKNE 
Automobilių ir Trokų

Agentūra.
Taisome visokių Išdirby,sčlų auto- 
moblliuH., Taisymo Ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlih Street 
.. ir E. Eighth St.

. .fSOŲTH BOSTON, MASS.
Joc. Kapočlunas ir Petcr Trečiokas 

savininkai : J * • i

4I0STL BUHAISYMO 
DARBAIdenių kuopų bėgikai,

Šokiams grieš geras orkestras visokius šokius. Be 
to, bus dar šokių1 kontestas. ... : ’

•Jauni, ir seni pasinaudokite šia proga.
Bušai išeis nuo lietuvių bažnyčios kas valandą liiio

v. iki 1 valandai. Kaina 75ė. i abi pusi. ■/>
KVIEČIĄ KOMITETAS.,

' a .v 1
h) to jis užgesino dvi žva-
:utes, degusias virš, didžiu

lio turto, kurį supiauste, 
,<ad Sodalietčs galėtų, pavai
šinti savo'svetelius.: S velė
jai buvo dar vaišinti pyra
gaičiais, saldainiais ir min
kštais gėrimais. ..

9

Gegužes’ 30 dieną 
Pranciškus ir Ona Aukšti
kalniai, gyv.. 8 Ueda Ši.. 
Dorei lest e r, Mass, sulaukė 
savo vedybinio, gyvenimo 35 
metą sukaktuviin. Ta pro
ga ryte Šv. Petro bažnyčio
je jubiliatai. išklausė iškil
mingų šv.-mišių, kurias atr 
.kiikė iu sūnus kūn. Pranci- • *«.1 ■ ■ ■ K. , . 
skus Aukštikalnis, jėzuitas, 
.Bostono miesto ligoninės ka
pelionas.

Mišiose dalyvavo visą 
Aukštikalnių šeima. Po nii- 
"ių kini. .Aukštikalnis sutei
kė savo- tūveliamš' palaimi
ni-.na. . ’. • ■

P. p. Aukštikalniai yra 
■“ Darbininko”' skaitytojai, 
artimi priedėliai..o p. Ona. 
.kukštikalniene yru L; D. S. 
i ūmios kuopos nare. Vedy
binio gyvenimo 35 metų su
kaktuvių proga linkime p. 
Aukštikalniams . dar. daų<2 
laimingų ir skaisčiu beiidro 
gyvenimo metu. .

P

4

Tel. So. Boston 0828 ■ '
LIETUVIS DANTISTAS

OR, M. V. GASPER
. (KASPAHAVJGIU3

Naujoje Vietoje,
525 E. Broadway, S. Boston,

• ' O lito Valandos:
Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:30 Iki 
5 ir nue 6 Iki. 8 vai. vakare. Ofi- 
Įta.-i uždarytas snhatoa.vakarais Ir 
oedėldlenlais, taipgi seredomja nue 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimti ir

Lietuvis Dantistas

(GALINAUSKAS)
Tel.. So.-Boston 2300 '

414 Broachvay, So. Boston
Oftoas-atdara5! nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, fiuu 1:30 iki 5 :3’) po pietų ir 
nuo 6 iki 9 I. valzare. Šventų dienų 

" . pagal .susitarimų.-

VADA

TELEFONISTĖS SKUBA. 
TEKĖTI

įname telefono įstaigoje 
prieš kelias dienas iškabin
ta pranešimas, jog 
merginės 1

Bostone esančiame val
džios uoste (navy yard) Šių 
vasarų dirbs apie 1600 dar- 
liainkų. Valdžia' buvo pa
siryžusi paleisti šiuos darbi
ninkus ir šiais metais jokių 
/aisynio darbų nedaryti.

Massachusetts senatoriai 
ir kiti visuomenės veikėjai 
susijungė bendrai kovai ir 
valdžia nusileido. Šių va-

visos sąrą uoste bus vykdomi į-

SUNKIAI SEREA
Šiomis dienomis sunkiai 

susirgus apendicitu, p. Mar
celė Matješkiejie^ paguldyta 
miesto “ligoninėje. P. Maf- 
ješkienč yra darbšti parupk 
jos veikėja.

LIETUVIS VEDĖJAS

Tel. So. Boston .3520 I

ADVOKATAI ŠALNAI |
DABBININKOj NAME Į 

■ 366 Broadivay, . |'
> | ' Šou& Boston, Mass 1

>*-

•i-

T

* PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. VVALSH
”■ A D VOKĄ TAI

Edwar R. Coplen
Albert Ad'olson

Harold Aranofsky . 
Benjainih Chesky 
OFISO VEDĖJAS
Jonas J. Romanas

18 Temont St., . Boston, Masa.
810 KimbalI Building-..

Telefonas: Capitol 9880 
Ofiso Valo d. o b 

. 9 . vai. iki $ yid.
SOUTH BOSTONO OFISAS 

, ' ■ 455 W.4 Broaclivay 
... ; Nuo-5 iki 7 v, vakare • 

■ Telefonas South Boston 3612

Birželio 6 d. vakare para
pijos svetainėje SodaRvtvs, 
susirinkusios savo atnaujin
tame kambaryje, laukė už
kviesto savo Dvasios Vado 
kuru K. • Jenkatis. Jam įžen
gus į vidų, Sodalietės vien
balsiai. pareiškė, kad tai yra 
vakarėlis,. Dvasios. Vadui, 
pagerbti slaptai surengtas
— suią irise partyl
Į. Kuii. K. Jenkų . atlydėjo
- kuii, K. Urbonavičius ir 
kun. P. Virmauskis.
. Bodaliečių gabi pirminin
kė Ą. Grabijoliūtė. pareiškė 
kad vakarėli surengė Suda- 
lietės. Įvertindamos kun. K. 
•J (*id<aus dviejų inetii dar
buotę tarp Sodaliečių ir, pa
dėkojusi už vadovybę, ji į* 
teikė Dvasios Vadui didžiu-

Tel. So. Boston 2660.

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadtvay, So. Boston
Ofiso valandas huo 9 iki 12, nu<» 
1:30 iki ,6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v, 
Serėdamis niio 9 iki 12 v. dieną. 
Subatoinis nuo 9 iki O vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki. 12 vai. dieną?

(pagal sutarei.)

Tel. Port er 3789

•Kųn. K. Jepkus- gražiai 
pakalbčjtj’ apie Sodųliečhj 
galinių darbuotę ir. išreiškė 
pasitenkinimų jų veiltlumu.

✓ -

telefonistėj ku- vairūs remonto darbai, prie 
nes ištekės, pįli^os <1 d., kurių dirbs apie 1600 darbi-j 
uis atleistos iš tarnybos.
Toks pranešiuias .giliai.su
jaudino tėfefdiustes.hr ‘jos -jas laivas n-aiknitojas,. prie 
visu skubumu pradėjo bėgti 
išsiimti vedyboms leidimų.
Kelios jau ištekėjo, o apie
20 yra suradusios sau vai
dinus iv apsives prieš liepos

,1. dieną. ‘ :
Bedarbiai, vaikinai, žino

ma, tuo apsidžiaugs^ nes 
gaus žmonas, ‘kurios jiems 
Įiai-ūpins duonį.

..Uoste bus statomas nau-.’

Alekstųidra Kriaučiūnas 
lietuvis, yra inaiiagėriš Uni
ted States Co., 763 Dudley 

Dor-

KILEY UŽMUŠĖJAMS

kurio statybas įdirbs 400 
darbininkų.

Laivyno admirolas Pratk 
išreiškė, savo pilnų, pritari
mų šiems darbams, Dabar 
tik reikės kongreso patvir
tinimo.'

TARNAI GAVO DAUG 
PINIGŲ

S. S. Pįerce’ kompanijos 
buvusio prezidento našlė 
Grace Fletcher. Eaton, 85

Somerville gašolino sto- metų, mirė ir paliko turto, 
ties darbininko James M. kuris 
Kilcy užmušėjai Herman Savo paliktu . testamentų, 
Snyder, žydas, ir John A. turtuolė Eaton turto dides- 
Doiinellinan, airis, sekan- pusę paliko taniams, 
čios savaitės pradžioje tu- Štai tie laimingieji tarnai: 
res įnirti elektros kėdėje. 
Gubernatorius. Ely atsisakė 
pasigailėti jų..

Gasolįno stoties patarnau
tojas Kiley būro užmuštas 
prieš dvejus metus.

įvertintas $541,000.

GRABORIAI

st. (Upham C-orner) 
chester, Mass. • .

| BEAUTY SHOPPE
| (L Street Beauty Shop)
Į Kampas L ir 6th Sts;,
| So. Boston, Mass.
| • Tul. So, Boston .41M5-II -
Ę Atdara nuo 9 v. iki 8 v. '.
| CAltOLTNE rASl’ER, Savininke 
Ė Eiigene l’ernianet Wave ,$5.(M) 
Į Victory . ” ” . 72.“:
j. (I’hantn Syslehi) curl 10c 
= Flnger Wuve .. 
Ė Marcei Wavė ..

" $3.50 Ė
■ ----- - =
• • •' • 3<)C “

35c =

MIRĖ
Gegužės 27 d. pasimirė 

Stanislovas Zajauskis, 61 
metų amžiaus, gyy. Quincy, 
Mass. :

Iš Lietuvos paėjo iš Kur- 
tąyėnų. parapijos.

Priklausė prie Šv. Roko 
draugijos, Rumford, Me.

Iškilmingai palaidotas' ge
gužės 30 d. Šv. Marijos ka
pinėse, W. (juincy, Mass. iš 

. Šv. Juozapo bažnyčios.
Paliko huiiūdinic žmonų 

Paulinų ir tris sūnus: Vin
centų, Juozapų ir Vladislo- 
VUw

S

Vanduo yra stiprus gėri
mas. Samsonas vandenį gė
rė.

i JUOZAS M. DILIS |
I LAIKRODININKAS ; .s
i Parduodu įvairiausios rūšies | 
j auksinius ir sidabrinius daik-1 
Į tus. Taipgi ir pataisau.

į 366 W. Broadway | 
Į SO. BOSTON, MASS. j

AUTOMOBILISTAMS” 
SVARBUS PRANEŠIMAS 
Mes atidarėm automobilių taisy
mo vietą. Taisom visokios rūšies "• 
'automobilius. Taipgi ištaisom su
lankstytus fenders ir bodies ir 
apipontįiiam. aTisom ignitiohs ir 
generatorius. Darbas itžtikrintas 
ir kainos pigios. Vieta Vadinasi:

steve’S repair Šiiop, 
565 Eighth St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 2351-R 
STEA'E JANELIUNAS, Sav.

| (REPŠYS) Į
1 Lietuvis Uydytojtui j 
|. OflBO Valandos: 2—4 Ir T—O . f 
| ' 278 Harvard Street,.
Įkamp.-Inmaą arti Central Sq,į 
Į OiMnbridge, Maus. i

NAU JŲ TAKSŲ EILIOS 
NEPRAĖJO

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT 

Ilgui isisidvėjį-s. kraujas, nervas, 
dusulys, (Klos Ir Įsisenėjusios ligos, 
patrūkimas, kojų skaudėjimas, pi- 

If*5' Ir Votys, nuplikimas, 
&į g nugaras skaudėj i ui a Ą.

. minui ttenųis, tnalariu ir' 
• rIl*bunin5 išgydomas, be

.Jokio skausmo Ir. nėra.

duolcs duoila. Mtižty? tižmokestisl , 

Dr.Gra(ly,32i bZ/mmV 
Vatondoa: AntraittoniaU, ketvirta- 
dieniais; ir gai9ndlenlal< 10-^12 rp 
te# 2- 5, 7—8 vakar*; nkma^* 
njala lO^ia.tĮktal. '

Massacliusetts gubernaib- 
rius Josepli B. Ely buvo 
pasiuntęs lęgislatūrai. naujų 
taksu bilių, dėl kurio priė
mimo, jis per kelias savaites 
vedė kovų. Savo, bilium 
gubernatorius Ely norėjo

I DR. J. LANDŽIUS Į
| SEYMOUR |
I LIETUVIS GYDYTOJAS IR I

.y CHIRURGAS |

X-Rąy z I
Tol. South Boston 2712 J 

534' E, Broadway,
; South Boston, Mass.

-(2|liiiHtUii|lM(UiHiutU|uliWhitUmHI<uUutllllilllliniilHlS

5
|
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JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS)

GRAB ORI US 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
,Tcl. So. Boston 1437 J 

Res. 158 W. 7th St.
., Tel. So. Boston 1437 M 
Patarnavimas dieną ir naktį.

T«l. Š. B. 2800-R.
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
Ifiegraminuoju aki? 
priskiriu akiniu* 
kreivas akis atltle 
■Inu Ir amblljonK

kone (aklose) .akyse sugražinti fivle,.
- sa tinkamu laiku.
4 j. L. PAŽAKARNIS, O. D.

447 Broadway, South Boston

Gaunamos
P. LIKO

PAUL’S MEN'S SHOP
KRAUTUVĖJE

456 Broadway .
So. Boston, Mass. 

Skrybėles Geriausios Rūšies ir 
Prieinamiausiotnis Kainomis.

c

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių' reikale visuomet ir visiems 
maloniai ir tinkamai patarnauju. Ga
lite kreiptis bilo laiku, dieną ar naktį, 
o aš visuomet pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui. Už‘važiavimą į kitus 
miestus jokio, atlyginimo nereikalauju..

F AGENTAI

INSURANCE |
Apdrnusk: namus, rakandus j 

automobilius pas j
J, S. MESLIS |

455'W. Broadway, So.. Boston i 
Tel. So. Boston 3612 |

II

g P. J. AKUNEVICH 
, (AKUMEVTCHJS)

16-18 Intervale. St., 258 West Broadway,
Montello, Mms. . . • . 8q, Boston, Mass. “
Tel, Brockton 4110/ • ’ , Tol. S, Boston 4486

INSURANCE
APDKAniŽIA VISKĄ-- 

■k: j. viesulą,:. / 
366 Węst Broadivay, 

į Št>. Boston, Mass, 
i Tvk So. Boston, 0620

f £

£

• .VivfMomhu, btentertak pviunonhu 
knl, kurie skelbiasi "Darbininke;” tik* 
tai. verti skaitytojų

, Vinį -lartinkliet '‘Darbininke”

t%25c4%2597fefdiustes.hr


Peoktadtanla, birželio 9,1933 DARBININKAS

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Lietuvių Katalikų Seimas

New Philadelphia Pa.
Seimas įvyko birželio 4 

dieną lygiai 2 vai. po piet, 
lietuvių parapijines mokyk* 
1qs svetainėje, New Phila- 

’delpliijoj. Sėliu y Ik i 11, 
Northumberlandir Luzer- 
ne apskričių delegatų susi
rinko apie 350 ir svečių da
lyvavo apie 300; delegatai 
užėmė svetainę, svečiai gi 
sėdėjo galerijose. Seimą a-

• tidare kun. Dr. J. B. Kon
čius; maldą atkalbėjo vietos 
klebonas kun. A. Mozūras. 
Atgiedojus Amerikos ir Lie
tuvos himnus, organizatorių 
vardu pasveikino seimo de
legatus ir pasakė kalbą apie 
katalikiškos akcijos svarbą 
ir vieningą lietuvių katali
kų darbą kun. Dr. J. B. 
Končius; jis perstatė orga
nizatorių nominuotą seimui 
prezidijUmą; visi delegatai 
tą pasiūtijimą delnų ploji
mu priėmė. Į prezidijumą 
įėjo: Seimo vedėjas, S. Pet
ruškevičius, Mt. Carinei; jo

; padej ė j as, Vincas Lukošius,
Minersville; pirmas sekre
torius, Pijus Nari jauslias, 
Nexv Philadelphia; antras 
sekretorius, Juozas Šeris,. 
Shenandoah; į rezoliucijų 
ir pasveikinimų komisiją: 
kuil. J. Karalius,"’ ’ShŪfiaii- 
doah; Juozas Dolinskas, 
Hazletdn ir Simonas Kviet- 
kus, Tamaųua,

Seimo vedėjas, pasveiki
nęs delegatus, pagal dieno
tvarkę, palmetė kalbėti pra
lotą G. L. Leecli, kuris turi
ningoj ir iškalbingoj; kalboj 
išdėstė katalikiškos akcijos 
svarbą ir reikalingumą prie 
kiekvienos parapijos, orga
nizuoti Šv. Vardo draugiją. 
Kadangi Tėvas Bružikas, 
S. J. 'dėl tam tikrų kliūčių, 
negalėjo seime dalyvauti, 
tai jo turiningą referatą a- 
pie Katalikišką Akciją per
skaitė kun. F. Mockus. 
“Garso” redaktorius, p. M.

* Zujus labai gražiai ir turi
ningai išdėstė lietuvių ka
talikų spaudos padėtį ir nu
rodė būdus ją remti. Po 
kiekvieno referato, buvo da
romos diskusijos ir buvo iš
neštos atitinkamos rezoliuci
jos. Seimas buvo vedamas 
tvarkiai, gyvai ir įdomiai. 
Daug svarbių klausimų bu
vo jame iškelta, kaip tai: 
anglių kasyklų reikalai,

. jaunimo: organizavimas, be
turčių šelpimas, ir 1.1. Vi
sos tos rezoliucijos spaudoj 

... bus paskelbtos vėliau. '= Svar
biausioji rezoliucija buvo 
anglių kasyklų . reikalais; 
toji rezoliucija tapo pasiųs
ta Jungtinių Valstybių Pre
zidentui, Pennsylvąnijos se- 

. natorįams, gubernatoriui ir
Secretary of Labor.

Seimą sveikino raštu Ir 
telegramomis Jo Ekscelen
cija Šv. Tėvo Delegatas, Ar
kivyskupas G. Cįcoghani; 
Jo Eminencija Philadėlphi- 
jos Arkivyskupas Kardino

las Dougherty; Jo Eksce
lencija Sarrisburgo Vysku
pas MeDevitt; Jungtinių 
Valstybių Darbmįiikų Fe- 
dedacijos prezidentas Wm. 
Green; Amerikos Ųietuvių 
Katalikų Susivienijimas; 
Šv. Kazimiero Seserys; A- 
nierikos 'Lietuvių Katalikų 
Studentų organizacija, laik
raščių “Meilės” ir “Darbi
ninko” redakcijos ir t. t. .

Seimui - užsibaigus, visi 
delegatai susirinko į bažny
čią,'kame kun. S. Dobinis, 
Shamokin klebonas, suteikė 
palaiminimą su Šv; Sakra
mentu. Visi delegatai ir 
svečiai, su= geriausiais pasi
ryžimais veikti Bažnyčios .ir 
lietuvybės labui,. išsiskirstė 
į namus. ’ .

Korespondentas.

MT. CARMEL,- PA.
Šv. Kryžiaus mokyklos 

užbaigimo iškilmes įvyks 
birželio 11 d. (sekmadienį) 
7:30 vakarei - Vakaro pro
grama numatoma labai gra
ži ir įvairi; mokyklos vai
kučiai, sesučių gerai išmo- 

. Lyti ,atliks gražius losimus. 
■Tėvas Misijonierius J. Bru
žikas pasakys' baigusiems 
mokyklą atitinkamą prakal
bą; įdėtos klebonas, kun. 
Dr. J. B. Končius prakal
bės į baigusius ir į tėvus ir 
išdalins. . diplomus; be to, 
klebonas pasakys atsisveiki
nimo kalbą savo parapijie
čiams, nes jis trims . mėne
siams išvažiuoja su Federa- 
ei jos rengiama ekskursija. į 
Prancūziją, Romą, Šv. ^Že
mę ir į Lietuvą. To vakaro 
iškilmėse, tikimasi, daly
vaus daug, kaimynų kunigų 
ir Šiaip svečių. ' Visi, ypač 
Mt. Carmeliečiai, renkitės į 
tas gražias iškilmes.

Kvieslys.

SHENANDOAH, PA.
MIRĖ URŠULĖ 

BEREDICKIENĖ
Gegužės 27 d. atsiskyrė su 

šiuo pasauliu a. a. Uršulė 
Beredickienė, sirgusi Dan- 
ville ligoninėje po labai pa
vojingos operacijos. She- 
iiaiidorius nustojo vienos iš 
žymiausių savo piliečių ir 
veikliausių-. Lietuvos išeivi
joje asmenų Amerikoje. p. 
Beredickienė, po tėvais Ur
šulė Augulytė, apsirgo prieš 
du metusi Nepaisant ge
riausių, gydytojų patarnavi
mo, jos sveikata nuolatos 
nuo to laiko žymiai puolė.

Ponia Beredickienė gimus 
Lietuvoje apie 52 metai at
gal. . Ji ėjo aukštus moks
lus Europoj ir pagalinus 
baigė, Šv. Kotrynos Akade
miją Petrapily, Rusijoje. 
Ji paliko savo gimtinę Lie
tuvą, būdama dar jauna 
mergaite, 25 metų amžiaus,

ir apsigyveno Wilkcs. Bar- 
riiiose, kur ji pagelbėjo lei-: 
sti “Draugą” kaipo pagel- 
biiiiiike redaktore. Dar bū
dama toje tarnyboje, ji ap
sivedė su ponu Albinu Be
vedi cku ir po tam apsigyve-. 
no Slionaiidoryjė..

B ūdama. moteris aukšto 
mokslo ir švelnaus būdo, 
nuolatos kukli ir tikybiniai 
dievota, ji turėjo daug ge
rų pažįstamų ir draugų — 
draugių, kurie labai atjaus 
jos netikėtą ir staigią mirtį. 
Ji buvo moteris labai pra
kilnaus charakterio, aukštų 
idealų ir filantropiškų ypa
tybių. Nuolatos rodė di- 
džiausį susidomėjimą Ir pa
sišventimą savo artimo ge- 
rovei ir labui, Tarp kitko 
ji buvo iš pirmiausių L. R. 
K. A. Federacijos sumany
tojų ir organizatorių, ku
rios naudai ji daug pasidar
bavo, kol dar galėjo. .

Laike pasaulinio karo po
nia Beredickienė nenuils-’ 
tauriai darbavosi dėl Rau
donojo Kryžiaus, musų ka
reivių labui. Ji aplankė 
daugelį šeimų, atnešdama 
paguodos žodžius tėvams, 
kurių sūnūs buvo pašaukti 
į karo lauką, pagelbėdama 
ir paguosdama tuos, kurių 
sūnūs prarado gyvastį.

Per influenzos epidemiją 
1918 m., ji pasižymėjo savo 
drąsumu ir pasiaukojimu 
darbuotėje dėl tų kurie bu
vo tos baisios ligos prislėgti.

Ponia Beredickienė vi
suomet buvo veikli ir pa
vyzdinga Šv. Jurgio; para
pijos narė.

Mirdama a. a. Uršulė pa
liko didžiame nuliūdime sa
vo vyrą ir tris seseris Lietu
voj, Barborą Gicinįenę, Elz
bietą Žilienę ir Aniėlę Ba- 
nulienę.

Velionės laidotuvės įvyko 
antradienį, gegužės 30 die- 

mą. Bažnytinis patarnavi
mas suteiktas Šv. Jurgio 
bažnyčioje, kur už jos vėlę 
kun. J. A Karalius atgie
dojo iškilmingas šv. mišias. 
Kun. P; Mockus ir kum. P. 
P. Laumakis asistavo. Pri
taikintą pamokslą’ pasakė 
kun. J. A. Karalius, parapi
jos klebonas.

A. J. Sakalauskas atliko 
visas graboriaus pareigas.

Amžiną atilsį suteik jai 
Viešpatie ir amžinoji šviesa 
lai. jai šviečia...

NAUJA VYČIŲ VAL
DYBA.

Paskutiniame Šv. Jurgio 
parapijos L. Vyčių susirin
kime buvo išrinktas naujas 
pirmininkas Albinas Gata- 
veckas ir vice-pirm:.innkas 
Albinas Glebus, Šie jaunuo
liai pasižadėjo ištikimai 
darbuotis lietuviškai visuo
menei, bet ypač lietuviškos 
jaunuomenes labui. Abu 
veiklūs. ir gabūs. Taigi, ži
nome,, kad galės save priža
dėjimus pasekmingai, išpil
dyti/

Tame pačiame šusiriilin
inė buvo nuliu ta tureli išva:

žiavimą Grigų, ūkyje, Visi 
dabar laukia birželio 18 d., 
kuomet tai įvyks, neš tikisi 
turėti daug linksmumo/ •.

FRACKVILLE, PA.
Kun. S. Norbutui tarpi

ninkaujant, čia atsiunčiama 
“Darbininko” kelios dešim
tys egzempliorių, kurie at
skirai pardavinėjami. Aš 
ir gi nusiperku iš vaikų pla
tintoją, bet būtu pageidau
jama, kad būtų sušauktas 
didėlis susirinkimas, kuria
me išaiškinti Lietuvių Dar
bininkų Sąjungos tikslus,

linksmiausią dieną savo gy
venimo — Pirmos Šy... Ko
munijos Dieną.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS.

. Birželio 11 d. įvyks pir
mas šių motų Šv. Kazimiero 
parapijos piknikas, Gedimi
no Sodne, Chew’s Lan'ding, 
N. J.' Bušai pradės važiuo
ti nuo bažnyčios kas valan
dą, pradedant nuo devintos 
valandos, prieš pietus.

Nuobodus- žiemos ilgumas 
pasibaigė. Visi laukė pa
vasario ir vasaros. Labiau^ 
šia birželio mėnesio, kada 

visi ežerai ir parkai, ątsida-
jos organo “Darbininko” ; "
skaitymo irH^platmi-mo^ nau- grrąr žinomoj ^vietoj, kur 
dingumą ir t., t. Manąii,

ro. Piknikas įvyks visiems

kad atsirastų L. D. S. narių
ir prenumeratorių.

PIRMA KOMUNIJA
Gegužės 28 d. įvyko' vai

kučių Pirmoji Komunija. 
Klebonas kun. S. Norbutas 
pasakė pamokslą. Žmonių 
buvo daug prisirinkę, jog ir 
stovėti neužteko, vietos. Mū
sų bažnytėlė labai maža. Y- 
ra noras įsigyti naują baž
nyčią. Gal ir sulauksime.

J. B.

KULPMONL PA.
B.’ Burkauskas, vieno ita

lo . sunkiai suželtas, parga
bentas iš ligonines ( namus. 
Jo sveikata pagerėjo ir ti
kimasi, kad greitu laiku pa
sveiks. Namie jis prižiū
rimas gydytojo;.

... Darbai visai silpnai eina. 
Grem Ridge anglių kasyk
lose šiek tiek dirbama, o ki
tos visai nežada dirbti. Žmo
nės. maitinasi iš Talbot pa
šalpų, . • , M. JA

PHILADELPHIA, PA.
PIRMA ŠV. KOMUNIJA

Gražus pavasario rytas. 
Saulele šildo žemę savo ne- 
perštojančia šiluma. Lape
liai žaliuoja, paukšteliai 
Čiulba,. Visa gamtą links
mai garbina Mariją, Dan
gaus Karalienė. Šv. Kazi
miero parapija dar links
mesnė, nes Įžengimo Vieš
paties Jėzaus į Dangų šven
tėje dvidešimts septynios 
nekaltos sielos pirmą kartą 
priima į savo širdį Šv. Ko
muniją. . Iš tikro linksma 
diena ne tik šiems vaike-, 
lianis, bet ir visam 'dangui, 
nes dvidešimts , septynios 
-skaisčios sielos paaukojo sa
vo širdis Dangaus Karaliui.

Šv. • Kazimiero bažnyčia 
buvo pilnutėlė prisirinku
siųjų žmonių. . Nevienam 
levui ar niotinai ašara iš a- 
’kių išbyrėjo, kada prisimi
nė savo pirmą šv. Komuni
ją; Mūsų klebonas kun, J. 
J.. Kaul akis atlaikė šv. nii- 
šias ir išdalino Šv. Komuni
ją vaikeliams. .’

Labai didelp įspūdį pada
re . visiems susirinlcusiems. 
Lai kiekvienas, prisiinena

ti išlaimėja labai gražias, ir 
brangias dovanas.

Norime išreikšti pirmiau
siai padėkos ;žodį Dvasios 
Vadui kun. A. Ąlauskui, 
kuris dėjo visas savo pas
tangas, kad tiktai bulius bū
tų pasėkmingas. Taipgi 
širdingai- tariame ačiū šeL 
mininkėms, lūirios tokius 
skaniu^ valgius pagamino,

jiems vadovauja tūlas Vai* 
ęiekauskas. Jie turi nupir- į 
kę ir farmą ir.užsiima kiau-n J 
lių auginimu. Biznis ne* < 
koks. Lietuviai paskolinę | 
.pinigus, kaip girdėt, negau- 
na nė pinigij,v nė nuošimčių. 
Girdėt, kad iioišlailcys —su
bankrutuos. Lietuviai no
rėtų. . pinigus atsiimti, bet 
negauna. Dėl1 to jn*a daug-

• suvažiuoja’ daugybė žmonių, 
kur būna proga sueiti savo 
draugus, pažįstamus ir pra
leisti linksmai dieną. Apie 
parko patogumą tai nėra 
kalbos. Vieta graži, priva
žiavimas . patogus. Muzi
kantai pirmos klasės. Grieš 
lietuviškus ir angliškus šo
kius. Parke bus . gardžių 
valgių įr gėrimų. Visas pel
nas nuo pikniko yra skiria
mas- mūsų Šv. Kazimiero 
parapijai.

Philadeiphijos ir apylin
kės lietuviai-vės kviečiami 
būtinai atsilankyti į šį ne
paprastą pikniką. Nepa
mirškite, minėtos dienos.

Sodaliečių mėnesinis susi
rinkimas įvyko gegužės 22 
dieną. Susirinkimą, pradė
jo su malda naujas Dvasios 
Vadas kun. A., , Alauskas. 
Nąują. valdyba liko išrink
ta, kuri susideda iš sekan
čių: pirm. Teklė Balčiūnai
tė, vice-pivm. Elena Pupiū- 
tė, rast. Agnietė Žalnierai- 
tytė, kasininkė Elz. Agur- 
kytė. ’ '

Kiekviena mergaitė - val
dyboje ]>rižadėjo savo už
duotį ištikimai pildyti. Gar
bė Šv. Kazimiero Šodalic- 
tėms.
CHORO SUSIRINKIMAS

Birželio. 2 d. įvyko choro 
mėnesinis susirinkimas. 
Mūsų didžiulis choras ren
gia didelį, “surprise.” Prie 
Iqs progos komisija buvo iš
rinkta iš Onos Juškauskaį- 
tės, Elenos Raguckaitės, 
Juozo Jakščio, Karolio Ki
sieliaus, Petro Butik’o.

Čia turimo pažymėti, kad 
mūsų choras kiekvieną susi
rinkimą vis didėja ir dido* 
ja. Garbe Philadalphijos 
jaunimui, nes Šv. Kazimie
ro parapijos choras yra vie
nas iš geriausių lietuvių 
tarpe. Linkime didelio pa
sisekimo ateityje.

ŽEMUOGIŲ BALIUS
- PASISEKĖ

Birželio*4 d. įvyko žemuo
gių balius Šv. Kazimiero 
parapijoj. Svetainė buvo 
pilūutėilč prisirinkusi ų j ų 
žmonių. Nors buvo labai 
šilta,’ bet kiekvienas, žmogus 
linksmai pralcKlo laiką. Ne
tiktai skanią vakarienę 
Idokviciiąs gavo, bet ir ki

svečiams, E. ’ Norkūitei, p. 
Barauskienei, p. p. Mutiir 
rieiiei, Valaitienei ir Jur
gaitienei.; Taipogi turime, 
širdingai padėkoti, mūsų 
jaunimui, o.ypatingai Soda- 
lietoms Ag.. Žalnieraitytei, 
Gen. Juškaūskaitei, Almai 
Mockevičiūtei, Teklei Bal
čiūnaitei, Elenai Piipiūter, 
Eliz. Agūrkytei, Onai Pur- 
\denytei, Onai Juškauskai- 
tei ir Elenai Raguekaitei. 
Šios Sodalietės yra atsižy
mėjusios savo prieinu laimu 
Ir darbštumu. Kur tiktai 
kokia pramoga, jos pirmu
tines prie darbo. . Šv. Ka
zimiero parapija ištikro tū
ri būti dėkinga, . .turėdama 
toki būrį darbuoto jin Lin
kime šioms.. Sodalietoms, ge
riausio pasisekimo ateityje.

SERGA KLEBONAS
"Mūšų didžiai gerb. klebo

nas kun. J. .J. Kaulakis 
sunkiai serga širdies liga.
Per 40 metų jisaiIlirha mū
sų tarpe. Daug yra pasi
darbavęs mūsų tautai. Daug 
pastangų padėjęs mūsų pa
rapijai. šv. Kazimiero pa
rapija labai nusiminusi ir 
prašo Geriausio Viešpaties 
sveikatos savo klebonui.

Tie ir tal.<’.

SCRANTON, PA.
LIETUVIAI PRADEDA 

SUSIPRASTI
-. Šioje kolonijoje tamses
nieji lietuviai, laisvamanių- 
Soėialistų suklaidinti, susi
spietė. į nezaležninkų taip 
vadinamą parapiją, sudėjo 
pinigus ir. pasistatė neva 
bažnyčią. Tiems lietuviams 
vadovauti buvo prisiprašę 
visokių mulkintojų. Dabar

ra

4

hėpasitenkininnp Ypač lic-. 
tuviai nėzaležn inkai pikti
nasi, kad. jų parapiją globė-,,, 
ja lenkas Įloduras; Jie ren* , 
giasi, kaip girdėt, vyti. Val
ei, ekauską pas “ponus” ir . 
savo pinigų kokiu nors bib . 
du, nors dalį atgauti.

Posipilftiiios Uetuvis, t.

~$įjuNGiEčiyl®ii
............................... . (

' Kai p aiikšči aus buvo pra- ’' ‘ 
nešta,; A. L. R. K. Moterų1. 
Sąjungos, sekantis (16-tas) 
seimas įvyks šių. metų rug- ;- 
piūeio 7, 8, 9 dienomis She- ' 
nandoas, Pa. Pastaromis 
dienomis centre gauta iš 59 
kuopos (Shėnandoąh) džiu* • 
ginanti žinia, būtent, kuo- 7 
pos narės su Dvasios Vadu • 
kun. J. Karaliumi deda pa-* ; 
stangas, kad minėtas seimas Į 
visais, atžvilgiais pasisektų., ;

Taigi, jau laikas ir vi
soms kuopoms susidomėti,
iš anksto rinkti atstoves,’ ; 
pagaminti įnešimus, skun- f 
dus įr tt., nes, pagal 15-tojo 
seimo nutarimą, visi skun- r 
<lai, ’ įnešimai ir mandatai ; 
turi būti prisiųsti į Centro, 
raštinę nevėliau 30 dienų ; 
pilės seimą. . . 7'7

Kadangi sekantis šeimas >
yra rengiamas rytuos^ kur \ 
gražiai ir sutartinai gyvuo- • 
ja ^dauguma Sąjungos kuo
pų,. lai • nelieka ne. vienos-.' 
kuopos, kuri neprisiųstų at
stovės, nes teks svarstyti vi-\ 
są eilę organizacijos svarbių *
klapsimų. . .

Marijona Čišaiiskiene, ‘
• . Centro Pirmininkė,. ■

Gėrimas- pirmiausia ap
temdo. Paskui apsvaigina 
ir' apmarina. Galop prakei
kia.

PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ 
DRAUGĄ

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau
sias ir tikriausias draugas.

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBI . 
NiNKAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 
vardo. ‘ i-

“DARBININKAS” išeina du kartu kiekvieną Į 
savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra-'
si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius;
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui sl^yriu. Būną ir
gražių,juokų. Plačiausios.žinios iš nepriklausomos 
Lietuvos ir Vilniaus krašto.

“Darbininkas” metams..-4.00
“Darbininkas” pusmečiui .$2.00
Jei imsi tik vieną kartą į savaitę... .$2.00

GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS 
Į LIETUVĄ

Metams ...

..-4.00

Pusmečiui
SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY

.$5.00, 

.$2.50
GALYBE, TAD |

'.. IR NAUDOKIS JA

‘‘MRB1NINK0’V SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS
. * Reikale kreipkitės pos. •

“DARBININKAS”
S<?6 W. BR0ADWAY .

Tol. So. Boston. 0620
SO. BOSTON MASS.



^Mūktadienis, Birželio U, lO&j 

r D AKBI JUŠKAS
(The Worker)

Publisked cvery Tucsday and .Friday exept Holidays siich as 
u Year, Good Ęriday, Memorial Day, Independence Day, 

ijtįbor Day, Tlianksgivmg and. Christmas .
r ■■ ' • ’ ' - į

Į JOfiEEH’B LITHUANIĄlf B, 0. ASS00IATI0H OF LAĘOR
Ak lecoml-cIaM matter Sept, 12,1915 C. ttiė poat Dfflcft at Boeton, Maus.

,» nnder the ActofMareh 8,1870
:• iceaptanca for maUIng ai apecial rate of poatage pravlded for in Sectlon 1103 
' ' Act of October 8,1917, anthorlaed on July 12,1918 *

į UUBSCRIPTION KATES:
■ DtHMatlc yąariy ......HO0

yeąriy....^.,,.,...^,.*.|5.00
* Domeatic once per week yeariy. .$2.00 

HfcMin once pet week yearly... .$2.50
fv • DARBININKAS
; 366 AVEST BBOAIMVAY SOUTH BOSTON,: MASS.

. TELĖPHONE SOUTH BOSTON 0620 •

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metam* . $4.00
Užsieny metama ................$5.00 
Vienį kart savaitėje metams,...$2.00 
Užsieny 1 kart savaitėje metanui. .$2.50

NELEMTI CENZŪROS 
DARBAI

Skaitant katalikų l.aikia- 
_ ščius iš Liet uv<»s gan daži tai 

tenka- susidurt i su šitokia 
pastabele: “ vdkar dienos 
laikraščio numeris neišėjo, 
nes nebuvo leista platinti.”

Vos tik keli žodeliai, bet 
kiek jie pasako ! Kalinys, 
kuriam neleista kalbėti, tik 

y uždeda, pirštą ant lūpų, bet 
■ tas jo gestas iškalbingi snis
• už karščiausią prakalbą. I; 

ti?‘keli laikraščio žod/ia
^tniiriingešni už visą , lieie's

> tojo numerio turinį. Tie, 
kuriems pavesta eenžuruoti

-. Lietuvos laikraščius, tegu 
verčiau pagalvoja, kai j > už- 

a, draudus tokius pranešimus 
laikraštin dėti, nes tos trum- 
pos . pastebėtos atpasakoja

* eivilizuotaiii pasauliui tą. 
’ .tamsią Lietuvos cenzūros 
į istoriją. Ką pasakytų Ame- 
. rikos spauda, jei kokiam 
L laikrašty, kad ir.. kairiau-

šiam, pasirodytų toks, pra-
į .nešimas?! ' . ■

Drie pirniesnėSės tvarkos, 
kada spausdimai eidavo per 
cenzoriaus rankas prieš 

- juos išspausdinsiant, Lietu- 
; VOS“ laikraščiuose . dažnai 

matydavosi tuščių baltų vie
tų, Tas cenzoriams pradė-

i -

pasakodavo savo istoriją.! 
Taigi būdavo įsakoma tas 
tfišrias vienis^kuonrmyrs už- 
pildyt i: t raukiniu tvarkraš- 
čiais, ar kokiais pagaršini- 
maiš. . Dabai\ einant naiijo- 
.sios eenzūijoš parėdymais, 
laikraštis patenka cenzo
riaus rankpsna jau atspaus
dintas. Rezultatas — vie
nas iš trijų: , arba laikraš
čiui leidžiama platintis, ar
ba leidėjas baudžiamas, ar
ba numeris konfiskuojamas. 
Rodos, viskas eitų sklan
džiai, Iret Čia tos nelemtos 
pastabėlės: negalima paslė
pti juodo darbo, ir tiek.

Ir už ką tie numeriai 
konfiskuojami? Juk kata
likų laikraščiai neplatina ne 

. komunizmo, nė priešvalsty
binės akcijos. Jie tikroj to 
žodžio prasmėj yra puiri o- 
tingesni už tautininkiškus. 
Jie trokšta gero ne kokiai 
vienai parinkta j ai, arba, 
tiksliau pasakius, save įšsį-l 

, rinkusiai klasei, bet visam
• kraštui. Jie įrodinėja, kad 
i tautininkais yra ne tik tie,
• kurie iŠ tautos pinigus ima, Į 
i bet ir tie, kurie tautai pini-
• gų padaro. Ir ko čia pykti, 
■ jei išdrįstama pasakytų kad

ri* jo nepatikti, nes tos baltos i aukotojas geresnis už eikvo- 
p . vietos labai iškalbingai at-Įtoją? ’ ... K.

LIETUVIŲ KATALIKŲL

A. L. R; K. Federacijos Reikalai
2334 So. Oaklėy Avė., Chicago, III.

k

Jau laikas apie tai galvoti... 
Ar numatote konstitucijoje 
pahųsymų, kuriuos reiktų 
įnešti į kongresą?”

i Kongreso reikalais reiktų 
susirūpinti nė tik valdybai, 
bot ii’ visiems Federacijos . 
skyriams ir visiems na- 
rianis,? kuriems tik rūpi 
mūsų garbingosios organi-.

žarijos, gerove/ Kas turi 
[kokių naujų ir naudingų su
manymų, siųskite juos į Se- 
kretorijatą, kuris jūsų su
manymus paskelbs spaudoje, 
ir centro valdybai apsvars
čius, įneš į kongresą.

UŽSIMOKĖJO u

Malonu yrą paskelbti, 
kad; šiomis, dienomis yra 

gauta mokesčiai iš šių clrait-

Federarijos '47 'skyriaus, 
| PrtrvidtH-ire^ R. !.-?■ -L.—lt. —K^- 

H. A. 275 kp. L. 1). S. 11 
kp., šv., Onos draugija, šv. 
Kazimiero parapijos cho
ras, L. Vyčių 103. kp. Šis; 
skyrius taip pat ir. Vilniaus 
reikalams prisiuntė $10.00 
auką.

Federacijos 19 , skyrius^ 
Chicago, III.: šv. Teresės 
draugija,. Apaštalystes dr- 
ja, .Akademijos Rėmėjos, 
Parapijos choras, šv. Kazi
miero draugija, Moterų. Są- 
jung > •; 20 kuopa, Kolegijos 
Rėmėjai.

Marąuette Park, Chicago, 
III.; Akademijos Rėmėjos.

. Federacijos 15 sk., Chica
go UI., pridavė Vilniaus 
našlaičiams $12..00, taip pat 
ir -23 sk, tam pačiam tiks
lui prisiuntė $12.00,

Federacijos 3 sk., S. Bos- 
|ton, Mass., prisiuntė mokes
čius, už U’ draugijų, viso 
IT dolerių.

Visiems skyriams ir Užsi- 
mokejusioiiis draugijoms 
centras taria nuoširdų ačiū. 
Jau laikas visoms prie Fe- 
deraci j os . priklausančioms 
organizacijoms. ir draugi
joms užsimokėti savo meti
nius , mokesčius. Prašome.

NAUJI SKYRIAI
Šv. Kazimiero par. Pitts- 

burgh,; Pa., susiorganizavo. 
Federacijos naujas skyrius, 
kuriam skiriamas 52 nr. Tai 
kun. M Kazėno, cenrro iž
dininko, pastangos. Kai 

' gausime oficiali pranešimą,

IŠMINTIES MOTINA

3

Daug metų atgal,, vienoje 
vienuolijos mokykloje, buvo 
berniukas vardu- Albertus. 
Mokytis buvo jam. sunku. 
Tai jis nutarė, kad geriau- 
šia pabėgti iš mokyklos; A- 
pie savo šitokį sumanymą 
jis niekam, nieko, nesakė. .

Vieną naktį, kuomet visi 
studentai miegojo, Albertas 
tykiai atsikėlęs išbėgo iš na
mų ir begu per vienuolijos 
kiemą. Bet iš kiemo netaip 
lengva 1 mv< > išbėgti. A] ne 
vienuoliją buvo aukšta mū- 
rine siena, gi vartai buvo vi-_ 
si užrakini L Suradęs ko
pėčias, Albertas taisėsi lip
ti per sieną. Tik štai, jam 
tik pradėjus lipti, ant sie
nos prieš jo akis pasirodė 
nepaprastai graži moteriškė 
ir pradėjo jį klausinėti, kur 
jis taip vėlai naktį bėga.

Albertas atvirai pasisakė, 
kad jam labai suriku moky
tis ir, kad nutaręs daugiau 
mokslo neieškoti.

“Bet kodėl tu neatėjai 
prašyti mano pagalbos?” 
klausė gražioji moteriškė.

llihasis reumatizmast va- sekundę nueina i>lokštelė,j 1 
pliti kankinąs. .

Dona Rosa reporteriatns 
pareiškė, nemažai gailisi, 
kad ji tapo pripažintą se
niausia. ^Pietinės Amerikos 
moteris. Sako, dabar sye-

“O kas gi tamsta esi?” čiąį tiek ją lanką, kad kitą 
paklausu berniukas.. dienią ir. savo darbo skalby-

“Ąš esu Išmindes MotL klojo, negalinti dirbti.
na, ir aš visuomet padedu 
tiems, kurie Icreipiasi prie 
manęs.’ L._ __
H kunigas, tarnauti mano 
Dioviškajani Sūnui, taigi,aš 
atėjau tau pagelbėti. Grįsk 
atgal į = mokyklą ir prašyk 
mano pagalbos.” -" w

A Įkertas palenkė galvą, 
paskui vėl pakėlė, bet jau 
moteriškes, nebematė. Dre- 
bančiomis rankomis atėmė 
kopėčias nuo sienos ir* su
grįžo į vienuolijos namą/

paklausė berniukas.. :

Ji. nemažai nusiskiiudžįa 
ir savo vaikeliais. Jie, sa-

Tū esi nutaręs bū- ko. liek senatvės prispausti, 
ked ue tik, kad jokio darbi 
dirbti .nebeįstengia, bet D 
savęs negali apsirūįiinti. 
Sako, aš ten turiu jiedviem 
•duoną uždirbti, valgi paga
minti. drabužius išplaut? ir 
visa kita gyvenini(‘ reikalin- 
gą. parūpinti. O jie vargšai, 
sako senute, nieko nebegali!

J. Butkerierus.

Ant rytojaus jo draugai 
klasėje stebėjosi kaip jis ga
biai žinojo savo pamokas at
sakinėti. Juo toliau, turi 
Albertas vis datigiaii ir dau
giau atsižymėjo moksle. 
Pralenkė. lutus ir buvo pir
mutinis klasėje. Jis visuo
met sunkiai mokėsi ir mel
dėsi ilgai ir karštai,. Išėjo 
jis aukštus mokslus, liko ku
nigas ir šiandien yra žino
mas visiems, kaip šventas 
Albertas. Didvšis.

' T.

KAIP GAMINAMOJ PATEFO
NO PLOKŠTELĖS

ĮVAIRENYBES
A • ' ■

ATRASTA SENIAUSIA PIETĮ-
TINĖS Ate&KOS MOTERIS

metrą 20 cm. Jo pėdsakai • 
yra tokie Smulkūs,. jog te
matomi tik pro labai padi
dinamus stiklus. . Ištiestas 
vienos plokštelėm įraižas bū
tų 150 metru ilgumo.

Vaškinę plokštelę su įra
šytu dalyku sukioja su. va
rio plokštele. Paskui į abi
dvi leidžia elektrą, jiedyi 
stačiai lipte sulini pa, vadi
nas, vairines plokštelės pa
virsti jo atsiranda iškili- 
inai, kur vaškinėje buvo į re- . 
žfa įdubimai. Paskum šią 
varinę plokštelę mėgina, ar 
nėra kokių- nors balso trū
kumų, Išmėginus ima jas 
į slėgtuvus, knr spaudžia į. 
įkaitintus “biskvitus.” Vie
nas žmogus su mašina paga
mina jų 90 per valandą. . Iš 
preso išėjusios plokštelės. 
g.rU%tL jam t inka. ■ J M prieš-, 
išleidimą į rinką, jos dar iš-. . 
mėg-namos, kad neišeitų su 
kk. iriomis.

Šilliasparnis. .;
Patefono plokštelės ke

lias, kol (ji pasiekia klausy
tojus, yra labai- ilgas ir į- ' 
vairus. Žaliava imama iš 
Indijos. Ten auga tani tik-/ 
ros pušys ir akcijos, kurių 
lapuose veisiasi daugybė pa
razitų,. Iš lapų jos čiulpia 
tų augalų, syvus, kurie iš pa
razitų kūno išeina lipaus 
raudi >n o skystimo pa vi dal e. 
Ši masė prikimba prie šakų, 
sukietėja ir ima žibėti. Ši iŠ 
sukietėjusių syvų atsiradusi 
pluta ir yrą svarbiausia pa
tefono. plokštelių medžiaga.

_____ , Vasaros pradžioje šią plu- 
ir užregistruota senoje Is-| tą .lupa nuo medžių, tirpdo, 

iškošia, atvėsina ir gauna 
rudas lenteles, kurias siun
čia į fabrikus. Čia,jas vėl 
tirpdo. Skystą masę leidžia 
tarp plokščių slėgtuvų. Iš 
jų išeina ..plonos lentelės, 
kurias supiausto į. lygius 
kvadratus, taip vadinamus 
“biskvitais.” Vienai plok
štelei pagaminti reikia su
kloti du tokiu “biskvitu.”

Kiekvienos griežiamos 
plokštelės dalykas papras
tai įrašomas tani tikroje va
škinėje. plokštelėje. Tas da
romu šiaip: garsas, kaip ži
nome, judina orą. Tos oro 
bangos savo ruožtu judina 
safiro rėžtuvėlį, kur i s dau
giau ar mažiau judėdamas 
lūžia į besisukančią vaškinę 

per

Gerianti mergelė yra gė
dos paveikslas;

VARGONININKU 
DĖMĖSIU!

gimusi 18 rugsėjo, 1803 n

Reuterio. Telegramų 
Agentūra Rio de. Janęii’o 
praneša, kad Llollco mieste
ly, Pajūry, netoli San Autor 
nio, Pietinėje Amerikoje 
atrasta seniausia viso konti
nento čilietė moteris — Do
na Rusa, iluneclią Tabor. Ji

apie tai paskelbsime pla
čiau.

Kun. A. Jurgaičio, Brid- 
-geville l?a„ lietuvių parapi
jos klebono, rūpesčiu įsistei
gė Federacijos skyrius, ku
riam duotas 53 numeris. 
Mokesčius užsimokėjo šios 
draugijos: L-R. K. S. A. 
112 kuopa ir Sodaliečių dr- 
ja..

Federacijos Sekretoriųus.

panų kolonijos Rymo kata
likų bažnyčios para].rijoje. 
Ji turi 129 metus amžiaus! 
Ji turi sūnų ir dukterį. Sū
nus Petro, yra 85 m., o duk
tė Rosita, 90 iii. amžiaus; 
Jos • vyras daug. metų kai 
miręs. Ji našlauja. ,.

Kai čiliečiai turėjo didįjį 
karą su ispanais dėl nepri- 
klaūsoniybes, Dona Roša 
buvusi dar suvisu jaunutė. 
Veik visi tuometiniai jos 
draugai kovoje kritę, tik ji 
viena išlikusi.

Jaunutė būdama Dona 
Rosa stojo dirbti" rieuon 
skalbyklon. už skalbėją, toje* 
skalbykloje ji ir dabar febe' 
dirbanti. Senelė sako, vis
kas su ja butų gerai, tik- ii e-! plokštelę. : Rėžtuvėlis

šiuomi skolinu, kad. A. !./, .; 
R. K. Varge >i ii n i ukii Są.j ui i -. 
gos Seimas įvyks liepos me
nesio 17 d., 1933 m., Chica
go, III.

Seimas prasidės iškilmin
gomis šy,; mišiomis 9:30 v. 
rytą, Šv. Jurgio parąp. baž
nyčioj., prie 33-čios ir Aų- ■ 
burn Avė. Mišias gie-dos 4 
balsais vyrų, choras, Missa 
Jn llonor St. Frarcisti 
Na veri—Fr. Witt.

. l'c .pamaldų Seimo Sesi--., 
jos įvyks virš minėtos baž- 
nyč>< s svetėimūje. . *

Kadangi geri). Cmeagos 
muzikai atvykusien.č Sei
man svečiams par ū pins 
(nemokamas) apsistojimui 
vietas, tad reikalinga iš kal
no žinoti .atvyksiančių Sei
man skaičius.. Tuo reika!ų 
prašau registruotis ligi lie
pos X d. pas V.. S. C. rašti
ninką, J. Brundzą, 182 
Il:gh St., Brookiyn, N. Y.

Petras Petraitis.
A.. L. R. K. Vargonininku 

Vice-pirmininlias
kos piliečiai. 'Tik ko grei
čiausia reiktų apie tai pra-| 
11 eš< i F.ede ravi j < >s sekreto ri
ja fui.

DEL FEDERACIJOS 
KONGRESO

Centro valdybos' nariams, 
yra išsiuntinėti laiškai dėl 
būsimo ' Federacijos kon
greso. Chicago j e. .Laiške at
siklausiama apie kongreso 
laiką, kurį nustatė Lietimų 
Katalikų Vakarinių Valsty
bių ...konferencija ir užgyre 
Federacijos apskritys Chi- 
yagoje. Kai bus gautas iš 
e (‘litui) valdybos7 narių atsa
kymas, kongreso laikąs ofi
cialiai spaudoje bus paskiri-

Birželio iliėn. 15 dieną iš- .
plaukia laivas “Aųuitania,” 
kuriuo vyksta Federacijos 

’ ekskursija į Romą ir kitas 
šventas vietas. Ekskursija, 
bus gana gausinga. Kaip 
jau buvo skelbta, ekskursi
jos garbes pirmininkas yra 
J, E. Vyskupas Petras 
Pnmciškus Būrys; M. I. C. 
Su šia ekskursija . vyksta 
Marijonų kongregacijos A- 

:;riierikoje Provincijolas ger
biamas kun. V,. Kulikaus
kas, “Laivo” redaktorius 
kun. V. Draugelis, kun. dr.i 
•J. Končius ir visa eilė kitų 
žymių, asmenų.. Eksktirsi-

g jai vadovauja Lietuvių Ko- 
legijos dinktmlus kuri. čir.

. Jr J, Navickas. Taigi; Amcri- 
B kos lietuviai katalikai bus

tinkfvniąi atstovaujami Ro- 
tiioje šiais Šventaisiais Me-

| tidš. '/
F ■ • • Kas. dar notrių prie 
r ckskuisijūs prisidėti, ' dar
5 galėtų suspėti, ypač AmerL.[ prelegentus pakvi e s i m e ? I

F

r 
t' 
£
k.,.;
F

AK

V..:

t

sius

Dėl .programa tokie klau
simai valdybai paduodanti: 
“ Kongresu i reikia ‘ b e nt I 

, dvi e jų referatu. P r a s a ir 
pranešti kairius klausimus 
šiemet, iškelsime ir kokius

Švč. Trejybes Paslaptis
SEKMADIENIS. BIRŽELIO 11 DIENĄ

Nors. Švenčiausios Trejybes, paslaptis, ku
rios šventę, minime ateinantį sekmadienį, silp
nam mūsų protui sunkiai yra įmanoma, bet tuo 
pačiu yra tvirčiausias mūsų tikėjimo pagrindas. 
Vienas garsus Šv. Bažnyčios rašytojas ją vaiz
duoja šiais žodžiais:“Ųžžengk ant Dangaus! 
Užgesink saulę, o žemei atimsi šviesą, šilumą ir 
vaišingumą;.atimsi viską..;. Taip patį jei iš ka
talikiškojo tikėjimo atimsi Švenčiausios Trejy
bės paslaptį, vienu.žodžiu tariant, viską', atims i.” 
Tada tikėjimo šviesa žmonėse užgestų,: o pąg. 

iniškoji tamsybė indu viršų. Tačiau,. V. Jėzus 
Kristus iš Dangaus, atnešė, žemėn pilną mokslą 
ir aiškiai apreiškė,; kad Dievas Švenčiausiojo 
Trejybėje yrą.vienas: “Nes trys yra, kurie liu
dija Danguje: Tėvas, žodis (Sųiius) ir Švent(?- 

I ji Dvasia” (I Jom V, 7k Tą^mokslą,’kdd Die
vas yra vienas trijuose Asmenyse, Kristui įsa-’ 

j knnt, apaštalai išplatino tarp žmonių, niokyda- 
Lnii kiekvieną krikščionį išpažinti: “Tikiu į.Die
tą Tėvą... ir į Jėzų .Kristų/Hunų- Jo vienatinį...

I tikiu. į šventąją. Dvasią. ” • / '

Apaštalų išmokyta Katalikų B a ž n y r i a 
mokslą apie tą didžiausią mūsų tikėjimo paslap
tį užlaikė neiškreiptą ligi šiai dienai. Nes Švč. 
Trejybės vardu Išganytojas apaštalus įpareigo
jo skelbti Jo mokslą: “Eikite... ir mokykite vi
sas tautas, krikštydami 'juos vardan Tėyo ir 
Sūnaus, ir Šv. Dvasios”' (Mat. 28. 19).
- Tie trys Asmens vienoje Esybėje yra vie

nas Dievas^ Iš apreiškimo taip pat žinoma, 
kad Dievas yra vienas. “Žiūrėkite/’ sako Pats 
Viešpats, “kad ąš esu vienas ir nėra kito Dievo 
be manęs” (V Moz. 32). “Klausyk, Izraėliau,” 
skelbią Šv. Raštas, c 1 Viešpats mūsų Dievas, 
Vięš]iats vienas j;ra” (I)eut. (i, 4). O Šv. Ata
nazo tikėjimo sucĮejiiUe reiškiama:. “Katalikiš
kasis tikėjimas, y ra t oks; kad vieną Dievą Tre
jybėje ir Trejybę vienybėje, garbintume,“ as-. 
menų nemaišydami, prigimties neskirdami, Nes 
kitas yra Tėvo Asmuo, kitas Sūnaus,kitas Šven
tosios Dvasios. Bet Tėvo ir Sūnaus ir šv. I.iva- 
sios viena yra dievystė, lygi garbė, lygiai ąmžU 
na didenybė. Koks Tėvas, toksai Sūnus, tokia 
Šventoji Dvasia.;, Amžinas Tėvas, amžinas Sū
nus. amžina Šventoji D vasią, vienok gi ne i rys 
amžini, bet vienas amžinas..Taip pat, Vkagą* 
Jis.Tėvas, Visagalis.Šimus, visagalė Šventoji 

’ Dvasia, vienok gi no -'trys visagaliai; bet vieiiaš

visagalis. Taip pat Dievas — Tėvas, Dievas 
—Hunus, Dievas Šventoji Dvasia, o vienok
ne trys (Inyvai., bet vienas yra Dievas... Nes kaip 
skyrimm-kiekvįeną asmenį. Dievu ir Viešpačiu , 
esant krikščioniška tiesa prispirti esame išpa
žinti, taip, kad. tris dievus arba viešpačius 
esant, sakyti, katalikiškojo tikėjimo mums yra 
užginta. Tėvas niekieno nei padarytas, nei su
tvertas, nei pagimdytas. Sūnus paties Tėvo 
nei padarytas- nei sutvertas, • bei pagimdytas, 
šventoji Dvasia nuo Tėvo ir Sūnaus nei pada
ryta, nei sutverta, nei pagimdyta, bet paeinam“ 
•11... .’ Toje Trejybėje nieko pirmesnių, nieko pa-. 
skešuio, nieko didesnio, nei. mažesnio; bet visi 
trys Asu ietis lygiai, amžini ir sau yra lygūs... 
Todėl, kas nori būti išganytas, taip pa: . apie 
Trejybę tegu ttlaiio” (Atanazo.Symb.).

Pagal šv. Bažnyčios mokslą Dievo Šie
nus i ra nuo arinių ima riY.vo.pągi’mdytąs, o Š\\ 
.Dvasia mm. amžhį nuo Tėvą ir Sūnaus paeina. 
Vienok, vienas’ Asmuo prieš kitą'negalėjo* bū
ti,, nes risi Asmens yra lygūs, ir kiekvienas nuo 
nmžių ra; Kad tą gilią;tiesą. išaiškintų, šv. 
Bažnyčios rašytoja i. muko tokiais pnlygittinuuš, 

—- -Saulėje yrą trys (įniktai, būtent i saule.



Penktadienis, birželio 9, 1933
r^aesė

Jau buvo rašyta, kad 
Bląhmiiiikų 23 Seimas bus 
rugsėjo 10 dieną, Švč. Ma
rijos Kolegijoje, Thompson, 
Coim. Šiuomi pranešu vi
soms Blaivininkų kuopoms 
ir. • Blaivybės prietelįąms, 
kad seimas perkeltas į rug
sėjo 17 dieną. Tas padary
ta pagal Kolegijos Vyriau
sybės sutikimą. Visų. blai
vininkų kuopų vadovybes 
prašau, tinkamai prisirengti 
sekančiam seimui. Prie to 
paskatinkite savo kuopų na
rius, kad, kurie gali, užmo
kėtų į. Centrą, po 25 centus. 
Prisiųskite savo narių skai
tlines Centrui, kad būtų ga
lima žinoti, kiek yra narių 
blaiv mmkų organižaeij >,j e, 
Čekius arba nionėy ordcr;vu 
išrašykite vardu O. Sidab
rienė ir siųskite V. J. Bla- 
yackas. 7 Mot t St.?. iVorces-

“Taip.” “Gerai” tai*6 prižiūru* ’ J. 
to jas, “pažiūrūsiiiici Dabar, vai- 1 
kilčiai, užsimerkite akutes ir sū- 
dekite rimtai, ir mąstykite ką aš ” 
darait,” ’ ” ‘ j-

Prižiūrėtojas su lūpomis sueit-1 j 
škėjo kaip paukštelis, JĮelaukdar* ,1 
imas, klausia vaikelių: “Kurjs w
vaikelių galėtumėte man pasaky/ 
ti, ką aš dabtvr padariau.”

Viena mergaitė, nedrąsiai ■ pa
keldama savo rankutę atsake;'. 
“Ponas •inspektorius • pabučiavai* 
mūsų mokytoją,”.

AUTOMOBILISTAMS 
SVARBUS DALYKAS

Pentinu, ir nudailinu kuras. Iš
taisau. sulankstytus sparnus ir 
bodies, Darbą atlieku getai, ir 
nebrangiai, . P .’

Taipgi, paieškoti prityrusio vy
ro, kuris galėtų prisidėti pinigiŠ-. 
kai prie automobiliu taisymo biz- . 
ino. Kreipkitės

Dievui gąrbę uėštų. Toji 
draugiją, tai pasiryžusi šį 
pikniką padaryti gražiausiu 
ir pasekimngiausiu. Ko dar 
niekad, nebiiyo, tai ęia da
bar bus. Kviečiame visus į 
šį pikniką. . / .

. 'Vienrį renffčjų.

Įdrt^faniIlkiLifllHy'iiLįiTC^nnimAi'^j.riTnTmTmL-tuiuiiayitežrj

I
-.BLAIVININKŲ ŠŲSIVIENYMO CENTBO 

VALDYBA
Kun. X J. Jakaitis—dvas. vadas, Kun. .Janas Butanas—pirm.; 

Kun., J. Mačlullonls—T-asIs vice-plrm. ; Pr. MankUs—Il-asls" rice- 
plrm.; V, J. Bla^aeka*—rafct., 7 Blott str., Worcester/Mass., O. Sl« 
dabrlene—lžcl., G Comnionyvealth Avė., Worcester, Mass., K. Rai
nys ir J, Svlrskas—iždo globbėjai; Kun. Fr. J, Juškaitis—redakto
rius, 432 Windsor st, Cambrklge. Mass.

Blaivininkų Suvažiavimas
Nauj-bsįoš Anglijos Ap-. 

skričiu Biaivininkų 19-tas 
SuVtžiaviraas įvyko birželio 
4 d., Šv. Peti‘0 . parapijos' 
bažnytinėje salėje, So. Bos
ton, Alass.

Suvažiavimo diena gra-
. žiąi pradėta šventomis mi

niomis/Po mišių turėti pus
ryčiai, kuriuos parengė So. 
Bostono kuopos jaunieji 
blaivininkai. Svečiai dclė-

. gatai pasisotinę, stisipažinę
Įiradėjo darbą. 2 vai po 
pietų prasidėjo sesijos. At
silankė klebonas kun. Pr.

. Viiinąuskis ir kun, K. Ur
bonavičius. Abu trumpai 
prakalbėjo? Posėdyje buvo 
per 20 delegatų.

Suvažiavimo delegatai 
pranešimuose pareiškė ypa
tingai veiklią darbuotę, kel- 

, darni, blaivybės idėją.
Buvo nutarta režoliūči- 

jos formoje pareikšti nuo- 
rndHę dcl paskutinių Įvykių 
Ispančyoje.

Apskritis nutarė per kuo
pas prisidėti prie- geros 
spaudos platinimo, ir tani 
tikslui paskirti vieną mene? 
si .platinimui. .

Pakvietimas prisidėti 
prie Lietuvių Dienos priim
tas’. su malonumu.

k.lUMtiUnū
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BROCKTON. MASS,

SYKES&SYIES
P-į A. Sykes ir. B. G-. Sykeš
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas *
SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
N0RW00D, MASS.
Tel. Nonyood. 0330 

Gyvehiiiib vieta: 
32 Walmrt Avė.

• Tel. Nonvocd 1315-W

CHARBON’S
PIANAI—RADIOS

f Aliejaus pečiai, Skalbiamos’ 
mašinos

f 20 TRUMBULL STREET 
WOROSSTSR, MASS.

| Tel 4-9430
j Lengvos Išlygos—Be Nuošimčio

Vaidyba kitiems metams 
išrinkta beveik ta pati:, pir- 
niininku.— A. Žaveckąš, vi- 
ce-pirniininkas — P, blan
kus, iždininkas —•. B. Jaku
tis, raštininkas —r J. P. Ta- 
nmiynas, iždo globėjos —* 
M. Kilmoniūfė ir p. Barau
skiene. Kun. Pr. Juškaitis 
suvažiavimo baigoj atvykęs,, 
trumpa kalba užbaigė sesi
jas. Jis ir sukalbėjo maldą.

Gražioje, blaivioje nuotai
koje užsibaigė Naujosios 
iVngįijos apskričio 19-tas 
suvažiavimas. ;

A. Juuzas Jurgelaitis.
Pastaba:. Pilnas protoko-. 

■las. tilps “Darbinhike” vė
liau. .

ter, Mass.
TL(J. Blavacka^

[ Centro Raštininkas.

Kiekviename vyno stiklė 
yrą velniukas. - •

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

• 1. • . 'o
mmiii 11 n n u 111 n nn uam nini ninuriię *

NASHlM.H.
MOTINŲ DIENA

Motinų Diena garbingai 
praleista. Sąjungietės or
ganizuotai dalyvavo paniąlr. 
dose, pasipuošusios gėlėmis..

Vakarę turėjome svečių 
iš Proindehce su jų klebonu 
kun. J. Vaitėkūnu priešaky
je. Providenec jaunimas su
vaidino dvi komedijas, pa- 
dainąvoj padeklamavo. Ku
nigas J. Vaitękunas pasakė 
kalbą, kurioje žmonės pri
juokino iki ašarų.

Mūsų klebonas kun. Dr. 
A. Bružas padėkojo gausin
gai publikai už atsilankymą 
ir svečiams iš Providenee 
už programos išpildymą. 
Svečiams iškelta vakariene.

Visa Našhua m a 1 o n i a i 
atsimena kun. J. Vaitekūną 
ir laukia jo’ atsilankant su 
pralmlba.

MISIJOS
Nuo gegužės 29 iki bir

želio 4 d. įvyko misijos, ku-

šviesa ir šiluma. Saulė šviesą gimdo, o nuo 
saulės ir šviesos šiluma paeina. Vienok nei sau
le už šviesą yra sendsnė, nei šviesa su saule yra 
senesnes už šilumą. Arba, pavyzdžiui: Ugnis 
šviečia, šildo ir degina, bet tą visa daro ne trys, 
bet tik viena ugnis. O Šv. Augustinas rašo:. 
‘ ‘ SivI a turi t lis kitoniškas galias, būtent: ] >rot ą. 
'atminti ir valią. Tačiau, tos trys galios priklau
so vienai .sielos esybei” (De Tiįnitate).

./ . švenčiausios Trejybės misterija, (paslap
tis) yra neištirta ir mūsų protu neįmanoma gi
liausia, tikėjimo paslaptis. Šv. Augustinas, pa-

- tašęs-aide tikėjimą daug mokslinių rasių, tipšr 
ko Dievą a [įrašyti Švenčiausio jp Trejybėje. Ta 

. iniėnci ia jis meldėsi ir. pasninka.vp; Vieną kar
tą, kai panorėjo nuvargintą savo protą atgai
vinti ir šviežiu oru pasistijirinti, išėjo pas iv ui k^ 
sčiotų juių pakraščiais.. Ir jūrų' pakrantėje- 
Šv. Augustinas pastebimo kūdikį, kurs, sųiileių 
duobelę iškasęs sėdi ir su riešuto /kevalų pila

• vandenį į duobelę. Ir Šv;. Augusiinas užklausęs 
’ ŽMIpIds vaikeli! ką čia nori daryti, kad taip

rūpėsi ingai“ sil riešuto kevalii iš jūrų į tą duo-
• • hėlę vandenį pilstai ?” O kūdikis atsakę: “Nu- 
’. riu .uis neišsemianias jūras Į tą. mažą-duobelė
=. perpilti/’ Šv. Augustinas, juokdamasis/ į tai 

tarė: 11 VaikeliLtį padaryti tau nepasiseks!”O

užbaigū mokslą
Šią savaitę Mašsacdiusetts 

farmaceutų (aptiėkorių) 
kolegiją baigė Ona Danilai- 
ė, L. D. S, nario p., Danį-, 
os. duktė. Naujoji ferma- 
uėute yra 20 metų amžiaus, 
darbšti lietuvaitė, gera vei
kėja. LinJdmę jaį* geriau
sio pasisekimo. . ’.

HARTFORD, CONN,

Per visus 
gausingai 

patenkinti

nE^munMgnuir.iiiirmiimiiminrmminnimntnžngrtffnniuiTmmtiE^^ 

rias vedė kun. A. Petraus
kai M. I. C. 
vakarus žmonės 
lankėsi. Visi 
pamokslais.

Misijų paskutinėje dieno
je suteiktas Šv. T^vo palak 
minimas;.

. APSIVEDĖ
Šiomis dienomis mūsų gy

dytojas Dr. K. Umpa apsi
vedė. Laimingo gyvenimo.

80. WORCESTER, MASS
PIKNIKAS! PIKNIKAS!

Pirmas Aušros Vartų pa
rapijos piknikas, Gedimino 
Kalne prie bažnyčios, . įvyks 
šį sekmadienį, birželio 11 d. 
Pikniko visą darbą ir su
rengimą paėmus į savo ran
kas Aušros Vartų draugija. 
Tai draugija, kurį nenuils
tamai dirba parapijai ir vi
sas pastangas deda, kad tik 
pfapijos reikalai kiltų ir

GERAI ATSAKĖ

/>UW
JiRBfELifli C

Mokytojas: “Kas tolinus nuo 
mūsą: Lietuvą ar inūgliliS?”

Barbute: “Lietuva.” .
/ Mokytojas: “Lietuva? Iš kur 
tą. išgalvojai?’’ .

Barbutė: “Menulį galime ma
tyti, o Lietuvos nematome.”

PERSPĖJIMAS

Jurgis: “ Kodėl tavo šu o 
naktį taip biauriai kauke?”

Zigmas: “Tai ženklas mirties. 
Kažin Itond?”

Jurgis: “Tavo šuns, jeigu 
šį vakara vėl los.”

aną

Vaitg reiškia utengbe, Isva^ 
žifiininas puikiai:pavyko.

Birželio 4 d. (Tiarter O ak 
1 mrke įvyko išvažiavimas, 
kun bendrai surengė Š. L. 
R. K. Moterų Sąjungos, Ą, 
L. R. K. Susivienijimo ir 
L.. D. S. apskričiai, labai ge
rai pavyko. Išvažiavime 
dalyvavo tu ksta 111 i nė minia 
žmonių, Nuotaika puikiau
sia, daug jauniu k i iŠ apylin
kes miestų dalyvavo, žodžiu j 
šis išvažiavimas tai buvo ti
kruoju milžinišku išvažiavi
mu. Rengėjai savo sunkaus 
darbo vaisiais, patenkinti, 
dalyviai taipgi patenkinti 
gražia programa, i- T .

Gražiai pūsi rodė chorai

Išvažiavime dalyvavo .Šv, 
Juozapo choras iš 5Vater- 
burio, vedamas Aleksandro 
J. Aleksio, šv. Andriejaus; 
choras iš Ne\v Britąin, ved. 
-L Olšausko, šv, Kazimiero 
choras iš Ne\v Hąveno, ved. 
P. Vyčo ir Hartfordo Šv. 
.Cecilijos choras, ved. V, 
Burdulio. • Visi chorai pui
kiai savo užduotis ' atliko, 
palinksmindai iii gražiomis 
dainomis tūkstantinę minią.

Šalia dainų programoj 
dalyvavo mažyčių mergai
čių grupele šokikių, ved; 
mokytojos, p-lūs O. Balsiū- 
tės iš New Ilaveiio, taipgi 
SĮiortininkų būrys — ,Wa- 
terburio ir Hartfordo base-lgiamas piknikas įvyks sek-

MANDAGUMAS

Jis

’S

-.1
i

.4
su purvinomis, nešvariomis ran
komis ?” . , ’ •' ■■

“Aš nieko nesakyčiau.” atsakė 
Vincukas, “norėčiau panelei mo
kytojai parodyti savo, mandagu
mą/*

NEIŠAIŠKINO

Darbininkas: “Pas tamistą dir
bu dešimti metai, ir per visatą 
laiką dirbau už tris vyras, Da- 
bar atėjau prašyti, kad man algą 
pakcĮtumete,”

šeimininkas.; (šiok-tiek nuste
bęs): “Tamstos algą pakelti ne
galiu, bet jei man pasakysi, kas 
tie du vyra, už kuriuos dirbai, 
tai juodu paleisiu.” .

PERDAUG—PERDAUG

Miesto mokyklų prižiūrėtojas 
atsilankė į vieną mokyklą. At
ėjęs-į trečiąjį skyrių, klausia 
mokytojos ar vaikeliai turi geras' 

tumei, jei. aš ateičiau i mokyklą vaicleiltnves. Mokytoja atsakė

‘ ‘ Vincuk, ’ • sakė mok y t o j a, 
“Kaip tai būtų malonu matyti 
tave ateinantį į. mokyklą su švaT. 
riomis rankomis. Ką pats šaky-.

bal lošėjai paįvairino muzi- 
kališką programą rungtynė
mis, pa to buvo šokiai, jau
ni ii seni šoko.. Šito išva
žiavimo parengimas aiškiai 
rodo, ką reiškia, vienybė 
bendram darbe. Už tokį 
šaunų pasirodymą L. D. S., 
Moterų Sąjungos ip L. R. 
K. S. A. kuopoms priklauso 
garbe ir gili padėka kitų 
miestu lietuviams už skait
lingą atsilankymą, ypatin
gai chorams už prisidej imą 
i programą. .

Susivažiai'ima^ 4. • • •
Birželio ii d. įvyks Vil

niui Vaduoti Sąjungos sky
rių susivažiavimas. ’ Sesijos 
prasidės 12 vai., Šv. Trejy
bes parapijos saloje. ,

Žinių Bilikėjas.-

inadichį, birželio 11 d., 2 v. 
į), p., Maironio parke. Bus 
daug įvairybių, žaislų, šo
kių, visų gubernijų polkų ir 
valsų. Pikui kas įvyks, 
žiūrint oro, .viskas jau

n e- 
pa-

NARIAMS
Šv. Vardo draugijos 

rių svarbus pusmetinis susi
rinkimas įvyks birželio 10 
d., 7:30 vai. vakare. Laukia
me naujų. narių, nes iki 25 
metų amžiaus užrašoma už 
dyką.

na-

<

PRANEŠIMAS

WQRCESTER, MASS.
PIKNIKAS

Šv. Vardu draugijos reti-

kūdikis jam atsakė: “Greičiau aš tas gilias ir 
neišmatuojamas jūras į mažą duobelę purfiil- mal.mių ir palaimų'. . 
siu, negu tu (žmogišku savo protu) Dievą Šven
čiausioje Trejybėje vieną suprasi ir. aprašysi/.’ 
Ir kūdikis išnyko. Tada Šv. Augustinas supra
to ir pažino; kad Viešpats jį per Savo angelą 
persergėjo, kad veltui nesivargintų, nes joks 
mirtinas žmogus, kol mirštamame kūne gyvena 
čiBj žemėje, Dievo Esybes nei suprastų nei ap-. 
rašyti nesugebės. _ '

Šv. Gregorijus iš Tutonijos aprašo kitokį 
stebuklingą atsitikimą. ■ Viename mieste, ,• kai 
Švenčiausios Trejybės šventėje žmonės susirin
ko į bažnyčią išklausytų šw mišių, tai Sumos 
laike ant didžiojo altoriaus pasirodė lyg iš Dan
gaus krintanti trys stebėtino skaistumo lašai ir 
tarp savęs l.vgūs, neatskiriami. Kunigas, var
du Pėtrasį kurs laikė, šv. mišias, juos priėmė 
ant Įiatenos, o;tię visi trys lašai susiliejo. į vie
ną ir persimainė į stebėtinai gražų žemčiūgai., 
Vėlintų šv. Tėvo palrepimtų tas žemčiūgas buvo 
įdėtas į auksinį, kryžių; žmones, kurie, būda
mi mirtinoje iiundėniėje, nors iv žiūrėjo į tą 
žemčiūgą kryžiuje, bot negalėjo iiiatyti stebėti-, 
no žemčiūgo skaistumo. /Tačiau, tie, kuriu bu
vo laisvi nuo. mirtinosios nuodėmes, žiūrėjo.į: 
skaisčiai šviečiantį, žemčiūgą ir negalėjo atsi-

gerėti iš jo gražumo, patirdami visokių Dievo

T’ūp pat ir mus, jei trokštame Švenčiau-, 
sies Trejybes pashųitį suprasti — ne per prilyr 
ginimus, kaip dabar, bet visame būsiančioje gy
venimo skaistume ir gražume, tai turime nusi
valyti nuo mirtinųjų nuodėmių ir savo sielą pa
daryti nekaltą, skaisčią. Dėl to ir Šv. Raštas 
žymi: “ Palaimint i nesuteptos širdies, nes'jie 
matys Dievą” (Mat. 5, 8). O Dievo ilgėjimas. 
•Dievo paslapčių pažinimas, yra palaimintųjų 
Dangaus gyventojų didžiausios laimes džiaugs
mas ir linksmybė. .

Ir kaip gi. žmonės gali būti laimingi, jei 
dmmėlis iš jų.neatlieka Velykiuos išpažinties, 
pareinu, kurių išpildymo laikas baigiasi su’ 
švei'čiailsios Trejybes šventos, sekmadioiiįu ?... 
Taigi, dabar, kaip tik ir yra atitinkamas laikas 
atsikeli iš miltinųjų nuodėmių ir pradėt naują, 
dmą ir skaistų gyvnmimą, kurį aulotume Šven
čiausiai Trejybei, Kuri pirm .amžių, žmogų su
tvėrė‘į Savo pa veikslą ii* panašumą (Gini, I, 
2(i). Todėl, neveltui ir Šv. iVugitstinąs yrą pa
reiškęs: ‘‘Dėl Savęs, Viešpatie, mus sutverei, 
ir mūsų širdys Heliuritusiai . Nurims.ir pailsęs 
.tik T^vyjėj Viešpatie į?; ..

L. D, S. .N. Anglijos ap
skričio metinis suvažiavi
mas. įvyks birželio 25 dieną, 
1933 m., Šv. Juozapo lietu
vių parapijos bažnytinėje 
salėje, Roger St., Lowell, 
Mass.. • •
p. Visos kuopos malonėkit 
prisiųsti savo atstovus ir 
pagaminti gerų sumanymų.

Kun. S. Kneišis, 
Dvasios Vadas

K. Grigas, 
Pirmininkas

U. J. Kudirka, 
Vice-Pirmininkas 

_____ . T. . Versiackas^ 
Raštininkas

. S. C'eikauskas, . .
Iždininkas.

A. KASPAR,
66 Victoria St., 

W. Somerville/Mass, / 
Tel. Prospcct 2169-M :

PARSIDUODA"
B A R G E N A S

Ant Greito Pardavimo Ūkis
14 akenj. žemės, ant didelio ke- j 

lio—Štate Rd. 104. Tarpe Brid- 1 
giuvater ir Tautom Mass, 5 kam* ' ■ 
barių namas. Yra elektra, .2 viš- 
tininkai, 1 karo garažas, 400 vai
siniu medžių. Vieta gera dėl ga- 
solino stoties. Kaina 2800 dole- 
rhi. Kreipkitės

A; RUBAŽEVIČIA
Lyman TGrr, Dorchester, Mass*

M
3

i

Somerville, 3 šeimynų 15 kamba- • 
rių tnamas. Visi įtaisai. 2 karų '
garažas, 7. metų senumo, $2500 1
mažiau negu takšnotas, Įnešti
tik $1500. Dabartinis mortgi’J
čius stovintis. Tel. Univ, 2665-W,

. Brl3 - :
• ' . -  • ->F

VAŽIUOKITE PER LIETUVOS’ 
UOSTA

KLAIPĖDĄ

ŠVEDŲ 
AMERIKOS

s LINIJA
Neu> Yorko , 

1klaiP£d4 .. ■ 
jj^Per Gotkenbųrgį ' , ‘

GREITA 
UiKELIONĖ 

į LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ . 
“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” - : 

PIGIOS LAIVAKORTES 
išplaukim.\i is new yorko: ■

Pler 97, galo \V.
M. L. Gripshoini
S. S. Drottninkliolin ..
M. L. Gripsholm ......... .
M. L. ‘•Kuu.gvhultn”. ,.

I>i loli, baili it irulbf.. ........
V.U.- ir gonii Ventiliuojami kambariai. 
Kelionėj . rodomi judoiui puvvikslai. 
Laivo orkestras ' duoda koncertas/ bei, < 

■griežia Šokiams, Kelione būna per- 
trumpa, k<diauj:int ’ “Baltuoju švedų '■ 
Liti vynu.“ > < ‘

Informacijų Ir laivakorčių kreipki- • . 
tės į Tamstos vietinį laivakorčių . 
genty, arba: '

SWEDfSn AMERICAN LINE 1 •
-21 STATE ST. NH\V YORK, N. T. •• 
CriIČAOO, ILL. ĮSI N. Midilgan Ar. ' 
BOSTON, MASS. io State Streo
DETROIT, Midi. 73 Monroe St..
MONTREAL, QrE'., CAN.

1410 Stanley ;

57th St, . ’ .
... Liepos 27

.. Liepos 13
....Liepos 3‘
. . .. Aug. 19 

laivui. EwĮr ■>

DRAUGIJŲ V ALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERĮ DR-JO3 
PO GLOBl MOTINOS IVO.

’lrminlnkS — Evn Marfeton?,
623 E. 8th S t, So. Boston, Mass, 

Vlce-plrmlnlnkė—. Ono Slaurleiie,
443 E. 7th St, So. Boston,. Mass.
Tel. So. Boston . 3122-R

Prot. Rnšt. —Bronė ChirilenŠ;
29 Gould St., West Rosbury, Mass.
Tol. Parlnvny 18G4-IV

Fln. RiiSL — Marjona Markonlnto
33 Navarre S t, RosUntlale, Mass.

Tel. Parkivay 055S-W 
IldininkC . — Ona ShinlullutO

105 Wėet 6th. St, So, Boston, Mass, 
Tvarkdart “ Ona Mir.glrdlon3

1512 Colntntiia R<1„ So. Boston; Mus*, 
kasos Globėja — IĮ. JannSonlenK

1426 Colunihln Rd„ Sb. Boston, Mam. 
brangti* savo susrirtnkltnuis laiko kas 

antra ntąralnkę kiekviena mėnesio, 
'Tilto raL vakare, pobnfciytlnėj are* 
tnlnėj. •.

Visata draujtijor reikalai* kreipkite* 
pu trotokabj rOtiainkK

*V. JONO ĖV. BL. PAS ALPINSa 
DR-JOS VALDYBA

Plnn..— J. Petrauskas,
24 Tinimas Purk. Sb. Boston, Muk, 

Vlce-įurin.--V. Modonlš, „. .
113O .t'oluūibia Ild.,- S.. Bušton, Masti, . 

Prot Raštininkas — J. Glincckli ’
5 Tbonmš PnrK So. Rost&n, Mm*, •• 

. Fln. RhStlbinkas — M. šėlklb 
. 256 .E. NInth SU Su. Boston. M***, 
H.dlnlnkits — A. NamlUlhiU 
.. 835.10. Br«mthvnj\ So. Boston, . 
Maršalkų—r d. Zatkls

.7 U’lnf.lold St, Sik Boston,.
Otaugiją laiko MMrlnMnnm kna tte&t 

utHlėldlenl kiekvieno mėnesio, 2 v*k 
po pietų, Pdrupijos nalėj, 402 KL Ttb 
St., So. Boston,,

PmfeMovahit, btenierlal, rnunohln- 
kili;, kurie skelbiasi n>arfantaW‘ W 
ra t verti skaitytoj p:munos» •

Viii gttitnklt&s “Durblaluk*?’



fraktadienis, birželio 9,1933 T) A R B T V IX K A S

įKun. J. K. Petrausko 
| Primicijos, Athol’yje
K- ’ j j—:—_— .

p t Birželio 4 d. Šv. Pranciš- 
Lkaus lietuvią parapija ture- < 
E jo 'dideles iškilmes. Kimi- ; 
f gas Juozas K. Petrauskas, 
p kilęs iš Gardner, Mass., laį- 
|/ke pirmąsias šv, mišias, . 
į Iškilmės prasidę j o 11 vai. 
į ryte. Kun. J, Petrauskui 

asistavo kun. J. Plevokas—
fc diakonią kun. K. Jankus r— 
£ subdiakanū, o vietos klebo- 
P nas kun, P. Juiaitis buvo 
r cęTembnijų vedėju. ' • . • 
į' Pamokslą sakė kun. P. 
' * Juraitis, nusakydamas ku- 
‘ nigo .pašaukimo tikslą, ir 
i reikšmę, visus simkųmus ir 
• pavojus.. Baigdamas savo 
į pamokslą,. kun. Juraitis jau- 
r smingairki^npūslų—PnnneL 
' . Jantą, prašydamas jį pasi

melsti už savo, tėvelius,: už 
lietuvių tautą savo brangio
je iškilmių dienoje.

Po šv. mišių Primicijau
tas suteikė palaiminimą 
kiekvienam asmeniui atski
rai. Pirmiausiai. Jis sutei
kė palaiminimą klebonui ir 
savo tėveliams. Palaimini
mas užsitęsė daugiau valan
dos laiko. -1 ' ' ■

I '
K

Bažnytinėms iškilmėms 
'užsibaigus parapijos salėje 
•Įvyko iškilmingi pietūs kun. 
J. K. Petrauskui pagerbti. 
T pietus susirinko apie 300. 
žmonių. •

Pietus pradėjo klebonas 
kun. P. Juraitis, pakviesda
mas kūn. j. Plcvoką būti 
.programos Vedėju.

Primici jautas, lydimas 
savo tėveliu, buvo pasitiktas 
atsistojimu, nuoširdžiu del
ną plojimu ir choro dainą 
‘1 Gyvuok, Sveiks, ’ ’

Kalbėtojais buvo kun. P. 
Juraitis, kun. K. .lenkus, 
Pr. E. Galinis ir J. B. Lau- 
čka. Dalyvių didžiausią da
lį sudarė vabalninkiečiai; 
mat, Athol daugiausia gyve- 

s na vabalninkiečiai, na, ir 
lęun. J. Petrauskas gimęs iš 
tėvu vabalnįnkiečių.

Gale kalbėjo pripilei jau
tas kun. J Petrauskas, iš- 
reikšdamas padėką Vis’onis 
sveikinusiems.

Iškilmės baigtos Tautos 
himnu. Buvęs

Prekybos Bendrovės Reikalai

KUNIGUI JURUI PRANCIŠKUI
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Žinau, kad daugelis “Dar
bininko ” skaitytoju yra 
Lietuviu Prekybos Bendro
vės akcininkai ir žinodamas, 

—kad Tamstos . norėt u m ė t 
gauti bet kokią žinią, para
šiau, savo geram draugui 
Gerb. Generolui S. Žukaus
kui, prašydamas pranešti 
mari kaip Bendrovės reika
lai stovi Lietuvoje, ., Šiomis 
'dienomis gavau jo laišką, 

, rašytą gegužės mėnesio 8 ,d.
Jis .rašo sekančiai:

“Norėjai žinoti, .kaip sto- 
' vi dalykai .su bendrove.' Ne

rašiau Jums, kol nesužino
jau? visą, kas liečia bendro
vę./ Išvadą tokia ; Stovis 

• gymiai . pagerėjo. Skolos 
bankui liko astuoni nrilijo
nai. . Šiaulių stotis parduo
ta už keturis milijonus (pi
nigai dar negauti) ir skolos 
lieka keturi milijonai. Ne
žudomas turtas kainuoja
mas t pustrečio milij ono. Už 
judamą turtą daugiau negu 
pusantro milijono (atsargos 

i 'dalys, automobiliai, dirbtu- 
• vės įrankiai ir t. t.j. Ant

plccįaus pastatytas garažas 
2-jų aukštų ir išnuomuoja- 
mas privačiams automobi
liams. Delną duoda gerą. 
Nuo Miesto Valdybos ben
drovė turi autobusų konce
siją susisiekimui. Judėji
me 28 .autobusai ir vasaros 
laiku bus leista dar keletas 
— susisiekimas su vasarna
miais. Dirbtuvė reorgani
zuota ir turi geresnį pasiti
kėjimą negu prie p. MoŠin- 
skio. kuris pridarė bendro-.

ei nemažai nuostolių. Jei
gu, butų pinigų apyvartai ir 
pu dengta skola bankui nors 
dalinai, —- biznis geras ir 
amerikiečiai įdėdami kapi-. 
lala nepraloštų. Tokia ma
no nuomonė ir esu įsitiki
nęs, kad taip būtų.”

Komentarų prie šio laiš
ko nerašau, nes Tamstos pa
tys padarysite savo išvadas. 
Tikiuosi, kad kiti direkto
riai nekaltins mane už tai, 

i ..kad aŠ, be jų žinios, sutei- 
. kiu Tamstoms šias žinias.
Į Jonas J. Romanas.
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A PAINI WITH WALLHIDE
and hang pictures the šame day

Y/ALLHIDE

Conie iri today. Let us 
tellyou about this new 
Vitoližed Oil Paint

• • .‘--r-
; Papuoši savo, kambarius, išklosi sienas kaip velvetu są mūsų 

naujos rūšies Pentu. Užeik pa? mus. Mes parodysim jum 
kaip sutaupyt laiką ir pinigus. ''

Goriausia, geležinių daiktą krautuve Cambridge’iųi/ ;

UNIVERSITY HARDWARE C0.
’ Savininkas J. H, Snapkauskas • —,

1147 Cambridge St., ’Uambridge, Mass.
TOL Porter 0755 .

Lawrence šv. Pranciškaus parapijos 30 metą jubiliejui pami-. 
nfiti, aukoju šias eiles, išreikšdamas nuoširdžią padėką šibs para
pijos širdžiai už nuoširdumą. '>*. • , .

Lorenco darbštūs ir kuklūs lietuviai .
Prieš trisdešimts mėtą lyg tyruos’ gyveno. 
Tarp kitataučių tikrai jie būt’ žuvę!
Štai! Švento Pfanciškaus dvasia suplasteno!

. “Po Kryžiumi spiesldmės romūs didvyriai!
Po Juomi lengviau atsikvėps mūs ■ krūtinė ! . >
Švenčiausios Paneles maloniu prityrę, 
Čia. jausimės mes lyg kad savo tėvynėj!
Po globa varguoliu Globėjo Pranciškaus
Parapiją kurknn’y statykim? bažnyčią! ...
Te DIEVO Namai lyg saulute mums tviska,

. Apsaugo nuo pragaro keršto vilyčių !”
Sujudo, sukruto, lyg skruzdės Ii etiniai! 
Liūdnumo slogos nė pėdą nebeliko! / 
Ir moters, ir vyrai tik spiečias Į krūvą, 
Krūvon jie sukrauna našlelės skatiką!

■’ . Ir stai! Lyg senovėj, kartojas stebuklas!
Iš Liuterio-tą^pasekeją kirkužės . •

"Galinga iškyla^ūikŠciansiąJam būkle f *
. . . Jon beg’ iš visą kataliką bakužių! , ..

Lyg gėles prasklydusios skaistii j Į žiedą 
Prašvint Morensiečiu'.varguoliu veidai 
Ir ašaros džiaugsmo upeliais jiems rieda, 
Giesmių mat ’ lietuvišką skamba aidai!

Ir .balsas Jusaičio, ją sielą vedėjo, 
Avidėje DIEVO uolaus darbininko, 
Ne tyruos’jau skamba! Jau žymiai daugėja

. Parapijos skaičius tikrą maldininkų!
Vaikučiai lietuvių kalbos jau mokinas ! •
Lyg grybai po lietui išdygsta draugijos! 
Lietuvių kalba drąsiai skamba jau minioj! 
Ja garbina žmonės Švenčiausią Mariją!

Didingai dudena darnieji balsai
Ir ‘ ‘ Pulkim ’ ant kelių ’ ’ net veržias pro skliautus I 
Širdyse nusiauga aistrieji jausmai
Ir randasi noro su pragaru kautis!

Liucipieris griežia dantimis, putojus 
Ir 'pragaro kerštas širdyje jo plečias! . 
Kad tik lorensięcius ištvirkint’, galvoja!

* Patvirkusius sėbrus talkon pasikviečia!
“Jūs pulkit’kleboną! Kai širdį išrausi!’, 
Tai kūno nariai jau savaime supus!
Suskaldę parapiją viršų jūs gausit’,

» Gi. kunigo pelnas tikrąi jums paklius !”
. Ir gudrūs Liucipierio tie pakalikai

Apmėto purvais savo darbštų kleboną, . " 
Apmulkin’ne vieną silpnų katalikų
Ir vargšai pas’duod’ nezaležninką monųms! * 

įlie džiaugias’ ir šūkauja tartum patrakę: 
‘‘Bažnyčia be mūsų.ištvert’ negalės!’.’ ;
Pamiršo vargšeliai, jog DIEVAS pasakė:
“Ir pragaro vartai jos nenugalės!”

Kaip audrai ūžėjus vien vaisiai Supuvę 
Tik nukrent’ nuo medžių, sveikieji gi lieka 
Ir dar geriau noksta, lyg pirma kad buvę, 
Nes saulė daugiau saldžių sulčių jiems tiekia^ 
Taip lygiai ir. čia nuo Bažnyčios atpuolė, 
Ištvirkę, menkosios vertės lorensiečiai! 
Ištikimais liko tvirtieji ir uolūs.
Aukščiausio tarnai ir. tėvynės piliečiai!

Štai jų padangėje “aušrelė” prašvinta! 
Aukščiausio Apveizda Virmauskį jiems duoda I 
Jis myli Mariją, Švenčiausiuoju minta, 
Varguolių, visų apleistųjų paugoda!

t Išauga jau medis iš grūdo garstyčių ■ '
Ir paukštis lizdus jame krauna lyg krūmuos’! 
Permaža jau vietos pirktojoj bažnyčioj!
Reik’ erdvesnių DIEVUI garbinti rūmų!

Tačiau, sukeltoji audra dar nenyksta! .
Kartkartėms aržiai dar grūmoja griausmai!
Mat velnias su sėbrais, vis niršta ir pyksta!
Kol’ maištą priešingi Bažnyčiai balsai!

. Galop prasisklaido jau debesys niūrūs!
• Po “aušrai” praspindi skaisčioji “saulute”! 

DIEVULIS atsiunčia čia kunigą Jurą ! 
Iš naujo atgimę visi pasijuto!

Kaip audrai praūžus,prašvinta saulelė, 
Atgyja gamta, lengViaū žemė al^ioja,: 
Sužimba lyg diementai puošnioj gėleles, .

.Upeliai ir upės linksmai vėl budino ja, 
Gyvūnai ramiai Savo darbą vėį varo, 

.. Vėl gimsta ramybe, artojo krutinėti 
... Ir vėl jis sukriai sau darbuoją s ’ arit baro,

Kadangi.saulutė ramybes gamina
Taip lygiai ir Juras lyg saulė ‘pražibo

.' Ir apšvietė Lorenso niūrią.paslaugę!
; Meilią širdelę ir ramybe beribę 

Tamsiausios’ širdyse jis prakerta langą! .. .

Jis švento Pranciškaus dvasia persisunkęs, 
Tik DIEVUI, Marijai pas’ryžęs tarnauti, 
Palengvint’ saviesiems gyvenimą šunini

., '• Ir amžmą laimę iš DIEVO išgauti! . J 
n Visiems jis nurodo tą tolimą dangų, ;

Ką. žmonės tik vargdami gali pasiekti, . 
pakrypsta nuo ko tiktai sielos nerangios, 
I^aniūrios, kokioms tiktai pragaras tiekti!

Jis rodo pavyzdį Dangaus tos Lelijos, 
Varguolį ką glaudžia prie savo ŠįrdelėSj

. Kurią' yr ’ praskrodęs skausmų kalavijas, 
Kadangi per skausmą į dangą, ehi’ kelias!

Akys’jiems pastato jis.šventą Pranciškų,
Kurs pavergė siūlomą puikybę,
Ir Kryžiaus kraujas kursai visas aptiškę
Ir^Kryžiuj surado ‘ramybę, galybę!

Ir pats jis avelėms pavyzdį parodo:
Dienas ir naktis be paliovos darbuojas!
Be darbo jam ilgu ir liūdna, nuobodu!
Simkiausiš gi darbas jo nū kiek nekamuoja!

Ir štai! lorensiečittos’, lyg tani’ skruzdeijme, 
Atlieka visi sau paskirtąją dalią,
Su iiofirdafbttbjaš,Myg fafnr vynuogyno: T”'
Ir dvasiško pelno sau gauna lig valiai!

Čia sėja jis sėklą iš DIEVO sakyklos, 
Ir ašarom's plūsta jo klausančios sielos! 
Išnikusios ,bega į DIEVO valgyklą!
Ir auga dorybės tartum’ant mielių I

Jis sielas jaunuolių aukštybesna kelia,
Kaip reikia mylėti tevynėy mokina, 
Žemi palinkimai jaunuolį kaip velia, 
Kaip galvą guldyti už DIEVĄ, tėvynę!

Jis pratin’ pamilti ir dorą, ir meną, ’ •
. Elgimos’ draugijoj, sukrumo, kuklumo!
Draugovėms jis pats vadovauja asmeniai, 
Nurodo joms kryptį, vienybes* svarbumą!

. Jos visokis vieno darniai sau darbuojas!
Čia nėra pavydo, tik darbo lenktynes!
Šiokioj vadovybėj tvirtai pažangiuoju!
Ir visos už vieną užstoja krūtinės!/

Ir daros’stebuklai! Per pusę metelių
Jau baigta bažnyčios vidaus įrengimas!
Tai dvasios vedėjo, darbščiųjų vargšelių 
Kruvinas prakait’s ir pasiryžimas!

Ir nuoširdžios maldos iškyla į dangų!
. Aukojama JĖZAUS naujojoj bažnyčioj!
Gi pragaras šėlsta, ir dūksta, ir rangos, 
Ir veltui tik taiko į žmones vilyčias!

Širdyse žmonių atsiranda ramybės/
< Kokios šis pasaulis, negali mums duoti!

• . Kančiose jie dangišką jaučia saldybę, 
Varguose kits kitą jie ryžtas vaduoti!

Klebonas iš džiaugsmo tik ašaras lieja,
Dūkdamas DIEVUI už tokią malonę, 
Švenčiausiai Panelei, Pranciškui Globėjui!
Ir nuoširdžiai pritaria jam visi žmonės!

Ir štai, lorensiečių veidai nebeniūrūs! .
Ramybė ir džiaugsmas .ant jų veidų šviečia!
Jie pilnąja viltim’ į ateitį žiūri
Ir pragaro bailę širdies jų neliečia!

Jiems rodos, tarytum’, ir naktį saulelė
Nes’liauna jiems svietus’, gi žvairas mėnulis 
Jais; džiaugias ir šypso, o šaunios žvaigždelės 
Tik mirksi ir kviečia, gyven’ kur DIEVULIS!

Gi DIEVO Dvasia ant jų plevėsuoja 
Ir laimina juos ir maldingą kleboną,

Kurs dėlei vargti ir kančių nedejuoja,
Tik trokšta, kad laimės įgytų jo žmonės!

Iš tikro tie žmonės be galo laimingi, 
Laiminga parapija ta, kun turi 
Taip darbštų ir šviesų, malonų, maldingą 
Kleboną toki, kaip kad kunigas Juras!

. SnauJaUs.

mene, A. Treiilavičienū, D. 
Beleckienė, V. Kudirka, K. . 
Grigas. Laimėjo M. Šlei
nienė, Ėd. Virbliauska«, B. 
Tamulevičius ir Dov, Vir- 
mauskis. Rengėjai Idbai 
dėkingi Itin. P. Virmaus- 
dui už aukas.

Rengėjų rupeseili gauti 
sūriai, kuriuos išleido O. 
Kašėtaitė; su M. Stonkaįte 
ir N, Česnulevięienė su N. * 
Tubelyte. Vieną sūrį lai- 
mejo kun. P. Vįrmauskis, 
bet jam nešant įduotas Eun. 
J. Vaitekūnui; lutą laimėjo 
A. čiučiuriene. ■

Prie įžangos dirbo P: Da
nija, F. Voveris, P. Pocius; 
prie gėrimų — A. Petkus, . 
P. Tūbelis, J. Kašėta; prie 
krautuvės — R. Švetkaitė, 
R. Žbgelytė, O. Stankaite, 
N, Terbėlyte, M. Stankaitė, 
E. Jęzukęyičiene, 0/ Jalta-. 
vcnytūr Pileekas ; prie loto,- . ; 
rijos, saldainių B. Tamu
levičius ir R. Jarmalavi
čius; prie šokių— O. Dąni- 

, laite, A. ValatkeviČius, A.
Miliauskas, Petkus,’ Ado
maitis. Policininko parei- 

’ gas ėjo J. Treinlavičius.
Greitam, susisiekimui patar- 

. navo V. Adomaitis su savo 
automobiliumi. Prie smul
kaus biznio patarnavo E. 
Kašctienė ir A. Bubulis.

Įžangos "dovanas laimėjo 
šie numeriai: 1) “Tea sėt”’ 
1025, 2) “Smoking sėtv —■ 
309, 3) 4 svarus saldainių— 
226. Prašome, laimingų ti- 
kietų savininkus atsišaukti 
iki birželio 20 d.; vėliau at- 
sišąiikimai nebus priimami. ..

darbininkams, 
Brocktono ir

Norwoodo sportininkams ir 
atsilankiusiems reiškiame 
nuširdų lietuvišką ačiū.

L. D. S. apskričio ir Šv. 
Roko parapijos rengėjų. 
vardu

J. Kumpa, 
Gegužinės šeimininkas.

Visiems 
aukotojams,

Parapijos Išvažiavimas
Norwood, Mass.

Atgyja gamta, lengviau žeme aižioj a,: 
Sužimba lyg diementai puošnios gėlelės, . 

minoja,

i ..
L ■

Atgarsiai iš L.D.S. Gegužines
Montello, Mass.

Birželio 11 d. Šv. Jurgio 
parapijos parapijiečiai ren
gia didį išvažiavimą prie 
ežero kranto, Wilson St. Iš
važiavimas bus įdomus tuo, 
kad pirmą kartą mūs u 
skaitlingas choras pažadėjo 
sudainuoti gražią lietuvišku 
dainą. Gi Edduardas Bu
bilas užtikrino sudaryti įdo
mų sporto programą. Bus 
daug linksmumo ir malonu
mo visiems daly v i a m s. 
Kviečiami visi lietuvįai ir 
•lietuvaitės atvykti į šį pir
mąjį mūsą parapijos išva
žiavimą.

Gegužės 30 d. dangus bu
vo debesuotas nuo pat ryto, 
o apie 10 vai. lietus pradėjo 
lašoti. Gegužinės rengėjai 
beveik buvo netekę vilties, 
bet stota. į darbą ir apie 12 
valandą biznis pradėtas vi
soje plotmėje.

Aukotojai skubėjo su sa
vo.' duosnumu. Ponią V. 
KėreiŠiene iš W. Bridge- 
\vater paaukojo • namie pa
gamintą labai gtažiį tortą,

kurį laimė jiman išleisti su
tiko p. Mašidlauskienū su 
dukrele Agnyte; joms pa
gelbėjo pati aukotoja p. Ko- 
r eisi ene. Tortas išleistas su 
dideliu pasisekimu; jįišku
rnėjo p, K. Gei’vickds.
; Didelę auką reugej ai ga

vo iš. Bostono;.klebonas ku
nigas P. Vinnauslds įteikė 
tris tortus, ir didelį keną 
maslionkų. -šias .aukas lei
do M. Kihnoiiįūtę, M. šlei-

Vaikučių pirmoji šv. Ko
munija buvo Sekminėse. Jų 
viso buvo 38/

Nepasitikėjimas — tai 
draugijos nuodai.

Į LIETU VĄ 
Nuolatiniai; Išplaukimai. Pa
togi Kolioąė, žonios Kainos,. 
Dėl platesnių informacijų < 
.kreipkitės pas vietinį agen
tą.’ arba

SCANDINAVIAN- 
AMERICANUNE
248 Washington St, 

Boston
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Kas Čia?
Gyvename didmiesty, ku

riame kasdieną aplink save 
matome aukštus, aprūku
sius mūrus, iškraipytas į4 vi
sas puses kieto akmens gat
ves ir jomis vaikščiodami

* . kvėpini jame biauriu, tvan-. 
kiu oru. Kasdieninis žmo
nių susigrųjimas, kartūs

. r automobilių dūmai ir nepa
kenčiamas nuolatinis judė
jimo bildėsis mus begalo 
varginu ir erzina. Nuola- 
tos tam besikartojai it, kuo-, 

. met žmogus “prisisotini” 
tuo “malonumu,” kartais 
taip godžiai pagalvoji apie 
tikrąją, žavinčią gamtą,/a- 

v\ pie žaliuojančius žolynus,
• medžius ir atvirą padange, 

kurioje skraido ihiksmiaį 
čiulbėdami dainininkai, . 
paukšteliai. Vaizduotėje 
tartum hiatai žydinčias gė
les, besi maudančias auksi
niuose saules spinduliuose, 
kuriomis sužavėtas jauti jų 
malonų, saldų kvapą, svai
ginantį užburtu miegu.. Dar 
tuo nepasitenkinus alkam 
akis, smalsiai šauna apžvel
gti plačiau, bet čia st a i ga1

/ nutrūksta svajonės siūlas 
it išbudęs iš mięgo prieš a- 
kis vėl! matais .aprūki mū
rai, dulkėtos gatvės, tvan
kus — ne p a k e n č i a m a s 
oras!;..

Valio, Valio, Valio!!! Ge
male mintis, sušvito! Štai 
džiaugsminga man naujie

na,. “Lietuviu Diena.” Ir

ištikrųjų, jau netoli tas lai
kas, uos. tai įvyks liepos — 
July 4 d. visiems žinomame 
Klasčiaus Clintou Parke, 
Maspėtli,. L. L, N. Y,

M Lietuvių Diena ” bus iš
kilminga iv visiems įspūdin
ga, kadangi joje dalyvaus 
Rytinių Valstijų visi lietu
viai. Programoj dalyvaus 
apylinkės parapijų chorai, 
bus spurto ir įvairiausi juo
ko numeriai, k. t. bėgimas 
muite irLf. ---- —

Ten mes rasime tikrąjį, 
pasit enkmim'ą kiekvienas, 
todėl 'dalyvaukime skaitlin
gai, nes ir pati įžanga vos 
tik 40e. NeatidėHokiine. .— 
pirkime tikiėtus šiandien, 
lies prie durų įžanga bus 
jau 50e. Tikietų galima gau
ti pas visus draugijų narius 
ir Lietuviu Universaliam 
Biure, 423 G rami St., Brob- 
•klyn, N.’ Y,

‘ Dalyvaukime -korde s t.e, 
sudarydami savo parapijos 
ar tai draugijos didžiausią 
atsilankiusių skaičių, tūbini 
laimėsime skiriamas dova
nas.
/Mūsų pareiga šioje dieno

je dalyvauti, nes tuomi pą- 
remsime jos gražų- tikslą, 
kuris tiek visuomenei, tiek 
mums kiekvienam asmenis-, 
kai .yra svarbus.

Tad dalyvaukime visi,, 
drauge nugindami ir kitus.

Žibute.

kliu Paukšta iš Chester? Pa. 
Visi dalyvavo atlaiduose 
pas kun. Ig, Kelmelį. .

Birželio 3 d. I§v.. Jogo ka
puose palaidotas a. a. Jur
gis Račiūnas,

v ■

EROM, N, Y.
DIDŽIULIS IŠVAŽIA

VIMAS'
Karalienės Angelų para

pijos piknikas pyksta sek
madieniu birželio 18 d., Kla- 
sčiaus salėję ir parke. Dai
nuos p, Dulkės vadovauja
mas choras. Piknikierius 
nutrauks p. Lukšys. Jei no
ri patekti į judamus ir gar
sinius kalbamuosius paveik
slus, kuriuos p. Lukšys ro

dys Lietuvoje, tai atsihm- 
kyk į šį pikniką. 
Lietuvoje matys 
pasilinksminimą, 
kiai nuo 4 vai. .
STUDENTŲ SUSIRIN

KIMAS
Wiiliamsbui,gho studentų 

kuopa turės savo ' mėnesinį 
susirinkimą šį penktadienį, 
birželio 9 d., vakare, Kara-

Iieuės Angelų parapijos sa
lėje. Bus arbatėlė, ii7 pra- 

. nešimai iš Studentu seimo.. 
Nauji nariai yra prašomi 
šiame susirinkime prisira-

ŽINUTĖS
Šio menesio Kunigų Vie

nybės Rytų provincijos su
sirinkimas neįvykęs atidė
tas. >

Baigiasi < mokslo metai. 
Šiemet 'pasiekiama noras 
daugumos baigusių pradinį 
mokslą siekti aukštesnio, 
mokslo. Ypačiai daugelis 
lietuvių stengiasi įstoti į ka
talikiškas' aukštesnes mo
kyklas.

išvykę žuvauti. Prigaudė 
žuvų net . daugiau 2000. sva
rų, tad pakako visiems pa
rapijiečiams paragauti. . A- 
čiū už prisiminimą savųjų.

Pirmoji Komun i ja
Geguže#. 28 d. įvyko vai-

PATERSON, N. J.

i
* 
t į 

.1

Gimines 
šį’ mūsų 

Bus So

jomis pagerbti Apreiški
mo parapija ruošia Maka
rienę birželio 20" d., savo sa
loje. Pagerbs vardinių pro
gą kum Joną Leneeyičiiį ir 
kun. Joną, Kart avinių.

Karalienės Angelų bažny
čioje Pirmoji , Komuniją 
bus birželio 18 dieną per 9 
valandos mišias, ___i_.A_

Birželio 11 d., Šv. Jurgio 
parapija pĖigerbs savo Dva
sios Vadus: kun. Norbertą 
Pakalnį vardinių proga ir 
kun. Joną Laurinaitį, nau
jai paskirtą asistentų.

•P-lė Vyžiūtė Senajame 
Roxy teatre turi išstačius 
sa vo piešinius.

■Teko nugirsti, kad Brook- 
lyne katalikai Veikėjai žada 
organizuoti. darbšt esnių vei
kėjų studijų sekciją. Tai 
ištikrųjų neatidėliojamas ir 
aktualus reikalas, nes tas 
gal daug padėtų katalikiš
kam veikimui., . Ypač būtų 
gerai, studentų kuopoms, 
kurios susilauktų sau gerų 

[lyderių.. ..-n

Karalienės Angelų parap. 
Treiininkių ir Apaštalystės 
Maldos draugijų susirinld- 
mas įvyks penktadienį, bir
želio 16' dieną, 8 vai. vakare.

SVEČIAI
Šioj savaitėje apylinkėje 

svečiavosi kunigas Juozas 
Aleksa, kuris birželio 3 d. 
Gripsholm laivu išplaukė 
Lietuvon. Ligi šiol jis vi- 
kariavo pas kun. J. Kurą, 
Scrantone. Grižęs Lietuvon 
hiano nuolatiniai apsigy
venti Vilkavišldo vyskupi
joje., Taipgi lankėsi, kum 
Jonas J. Krapas iš Water- 
bury,. ęomi„:kun, M. Pan
irus iš Bridgeport, Conn. ir

7 DIENOMIS j' LIETUVĄ 
GREIČIAUSIAIS PAŠAU L Y J E L A I V A I S

BREMEN • EUROPA
Siivciąllui trauktulrtl stovinti gailinate garlaivio llremerlMiveno .

. • užtikrina patogiausiakelionę I LIETUVA.’.
‘ . GREIČIAUSIAIS KELIAIS Į SENĄJĄ TiVYNĘ

Informacijų klauskite plis vietinius .agentus/arbit . •

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST., BOSTON . įįįįaįį

Naujas Darbininkas Kristaus 
Vynuogyne 

New Britam, Conn.
r Bįržeįįo < Juoza

po katedroj, Hartford, Gori-’ 
uetieut, bus šventinami jau
nikaičiai į kunigus. Tarp 
Dievo pašauktųjų tarnų .y- 
ra ir iš mūsų, parapijos — 
Vincas Juozas Ražaitis, ku
rio pirmosios šv. mišios bus 
Šv. Andriejaus bažnyčioje 
birželio 11 d., 10:30 vai. ry
te.

Kun. Vincas J. Ražaitis 
iš 0. ir T. Ražaičių šeimos, 
gimęs ir . augęs New Bri
tam ; čia ėjęs pradžios ir 
ankštesnę mokyklą ; vėliau 
mokėsi Šv. Tomo semina
rijoje, Hartford ir Šv; Ber
nardo seminarijoj, Roches- 
ter, N. Y. Jaunojo kunigo 
pasisekimu džiaugiasi jo 
motina, dvi ■ seservs ir du 
broliai; tik jo tėvelis, a. a. 
Tamošius Ražaitis, nesulau
kė čia žemėje progos išvys
ti savo . sūnų, žengiant į 
Viešpaties altorių atnašauti 
nekruvinos aukos; jis mirė 
1927 m. spalių mėnesį* Nors 
likęs be tėvelio, našlaitis 
Vincas tęsė mokymąsi pasi
tikėdamas Dievu, nebijoda
mas ir sunkių sąlygų, ture* 
dainas motiiiėlės, seselių ir 
brolių- paramą.
• Telaiminti Dievas jauną 
darbininką Kristaus Vy
nuogyne, o mes sveikiname 
ir lindime sveikatos, ištveis 
mes ir palaimos kilnaus -pa
šauki ino darbe.

Baigė mokslą. - 
.. šiomis clieno-mis • Aldona 
Janušonytė užbaigė slaugės 
mokslą prie Hartfordo ligo- 
h i i ris. . Už gerą. mokymąsi 
ji apdovanota aukso meda- 
liumi, o už. gražų elgesį ir 
darbą “-y 50 dolerių.- Svei
kinam pavyzdingą Aldoną.

Daugiau kaip 60 vaikučių 
pirmą kartą prieiric Viešpa
tį į savo , širdis.

. Tik labai nemalonu buvo 
matyti daugelį vaikučių lai
kant rankose angliškas mal
daknyges. Tai tėvų dide
lis apsileidimas, kad taip 
givibii leidžia savo, vaikams 
užmiršti prigimtą lietuvių 
kalbą. Atsiminkim tik 
spaudos uždraudimų laikus 
Lietuvoje — lietuvės moti
nos ir tėvai nepabūgo ka
lėjimų ir ištrėmimo, bet sa
vo ' vaikus auklėjo lietu
viams.,.’: Čia nieks mūsų ne
varžo, turime laisvę, tad 
kam stumiame vaikučius į 
ištaut-ėjimo glėbį. Reikia 
d augiau pasiaukojimo savo 
Tautai.

Tiesą. Mylis.

Jaunuolis, Jonas Matuler 
’vieius Hartfordo 'mokyklo
je užbaigė piešėjo kursą ir 
laimėjo stipendiją viene- 
riems metams tęsti mokslą 
aukštesnėje mokykloje. Jo
nas labai rimtas jaunuolis, 
populiarus, talerit i n g a s. 
Linkime jam gražaus pasi
sekimo ateity. ■

Smarkiai žuvauja.

\ Klebonas kuu. A. Vaške
lis su adv. A. Povilaičiu 
vafg. J. Olšausku, A. Vens- 
kūnu ir A. Valinčium buvo

NEWARK,N. J.
Gegužes 14 d. (Motinų 

Diena) gražiai praėjo. Žmo
nės tebesidžiaugia1 'pavyku
siu parengimu.

Liepos 2 d. įvyks parapi
jos- piknikas. Pareinkimc.

Liepos 9 d. Šv. Cecilijos 
choiu piknikas.. Bus daug 

j linksmumo. Choras dai
nuos gražias liaudies dai
nas. ■ *

Nugirdės,

■ Neleisk viešam namui gy
vuoti tavo privatiškam na
me.- . ■ • v . e

LDS. Kuopi} Susirinkimai
NEWARK N. J.

L. D. S. 14 kp. mėnesinis susi- 
rinkinias įvyks penktadienį, 
birželio 9 d.,. 8. v. v;, šv. Jurgio 
dr-jos svet.,, 180 New.York Avė., 
Newark, N. J. Visi nariai pra
šomi atsilankyti. Valdyba.

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp.. susirinkimas pyks 

sekmadienį, birželio 11 d./ bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai.

Kuopos rašt. Z. Gudelis

DETROIT, MICEL
LDS, 72 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, birž 11 d., tuoj po 
pami-idų, šv. Jurgio parapijos mo
kykloje. Visi kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti į šį susirin

•' ■

Valdyba

PROVIDENCE, R. I.
- LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki- 

i.nns įvyks sekmadienį, bifŽ. 11 d., 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
nėj, .Svarbu, kad visi šiame susi-/ 
tinkime dalyvautų ir užsimokėtu 
duokles. Parodykime gražų pavya 
dį kitiems,

OAMBRIDGĖ, MASS.
LDS,. 8 'kuopos mėnesinis sūsb 

rinkimą s įvyks s clc tn a d i e n į, 
birž. 11. ii., tuoj po sumos, Lie
tuviųbažnytinėj svet, Visi nariai 
malonėkite-'atsilnnllyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. , Vald*

DIDĖLES IŠKILMES

Gegužes 28 d. vakare įvy
ko didelės iškilmės bažny
čioje. Biivo tai prienmnas 
naujų tretininkų, o novicia
tą atlikusieji pilėme profe
siją. Visas apeigas atliko 
vielinis klebonas. kun. Sto
nis, atsistuojamas kun, P. 
Vanago ir kun. J. Kiūtos. 
Apeigos buvo labai įspūdin
gos ir nevienam išspaudė 
susijaudinimo ašaras. Nors 
dar tiirmetai, kai | rfivttriiū- 
kai gyvųcijUj tačiau uemitžas 
jų būrelis yra ir labai gra
žiai darbuojasi. _■

P>o gražių apeigų buvo at
laikytos.. gegužinės pamal
dos, po kurių buvo1 įspūdin
ga procesija ir Svč. Merge
les stovylos vainikavimas. 
Vainiką nešė Klauniauskai- 
tė, jį .ant stovylos.uždėjo EI, 
Staniukjdė. Žmonių bažny
čioje buvo nemažai ir visi 
liko dvasioje sustiprinti.

PIRMOJI VAIKŲ 
KOMUNIJA

Per Trejybės šventę bus 
vaikų Įiirmoji Komunija. 
Vaikučius rengė' . seserys 
Pranėiškietės.. Pri rengimas 
puikiausias. Jos daro pir
mąją vaikų Komuniją labai 
iškilmingia ir .pačios žada'C.).

iŠIiilmems vadovauti. Malo
nu ir gražu, kad vaikai taip 
gražiai yrą moldiianli. • 
PARAIHJOS AUTINGA^ 

PAVYKO
Parapijos autingas buvo 

birželio 4 d. Vyšniausko pk. 
Diena pasitaikė puiki. Pu- 
Jilikos buvo labai daug. Ra
si seki irias nepaprastas.
LANKĖSI GARBINGAS

' SVEČIAS ’ .'

Pas kleboną kun. Stonį 
birželio 8 d. lankėsi Ilarri-- 

: souo- kleK kiliu VaicelttttL—— 
skas. J is užkvietė pas savo - . 
klausyti išpažinčių kųn, 
Stonį birželio 8 d., ketvirta
dienį, o Patersonan žadėjo ' j . 
atvažiuoti klausyti išpažin
čių penktadienį. Pasinau
dokime gerą proga atlikti . 
Velykines pareigas.

kinius.'- J

M

TĖVU MARUONŲ 
RUSIJOS

Liepos 8~46 dd. Mariau . J 
GiJls, UI. (Kun. A.. Petrau- . į 
skas, M. I. C.) . . į

N- ’Liepos 17—26 dd. S v. j
Onos noveha Dievo Apv.eiz- • |
dus parapijoje, Chicago, III. • ’’ j 
(Kun. A. Petrauskas, M. I. \

TRUPINĖLIAI

ATHOL, MASS.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki' 

mas įvyks birželio 11 d., tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus parapi
jos salėj. Kviečiami visi nariai at
silankyti ir užsimokėti mėnesine* 
mokestis. Taipgi atsiveskite save 
draugus ir drauges prirašyti prit 
šios kilnios organizacijos.

Kviečia Valdyba

Altoriaus ir Rožančiaus 
Draugija praleido, labai 
smagią šeimynišką dieną p. 
Pažerienės pavandeny pe
reitą sekmadienį. Susirin
ko apie šimtas asmenų, dau
gumoj draugijos narės ir 
šeimynos.

Stclla Lopetieiič, 318 Šo. : j 
Pacu Št., pereitą savaitę ■ ’ 
buvo išvežta Į ligoninę ope
racijai. Akląją žarną (ap- 
pendicitis) išplovė. Kiek 
girdėti.,.gerai pasisekė. . ..

J,

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. susirinkimas įvyk? 

birž. 11 d., tuoj po sumos bažny
tinėj svetainėj; 41 Capitol Avenue. 
Malonėkite vis nariai ateiti, nea y- 
ra svarbių reikalų, dėl kuopos nau 
dos.

Taipgi malonėkite užsimokėti ku 
rių yra užsilikę mėnesinės 'duok
lės. LDS.6kp.rait

Kunigas Antanas DubinS- 
kas išvyko pereitą pirma
dienį Į Minersville, Pa. Ku
nigo Daumanto parapijoj 
buvo laikoma 40 valandų at
laidai, Grįžo namon savai
tės pabaigoje. . • .

Pereitą ketvirtadienį bu
vo surengta vaišinimas—va
karėlis visom kortų vakarė
lių šeimininkėm. Dalyvavo. • 
ir kunigai. Vakaro vaiše's 
paruošė ponia Elena Blum 
(Radzeričiūtė) Mare ir O- 
i a Radzevičiūtės ir Mare 
Keidošiūtė — irgi uolios 
kortų vakarėlių darbinių- • 
kės.

N0RW00D, MĄSS.
L. I). S, 3-eios kuopos, svarbus 

susiritikiriias įvyks birželio 11 d. 
«v. Jurgio parap. svetainėje tuoj 
po sumos, -.'Visi nariai yra pra
šomi- .pribūti į sušii’inkmų, nes 
daug yra svarbių reikalų. ■

Valdyba.

■ Daugiau šešis metus sir
guliavus vėžio liga, Petronė 
Kniupšticne—Budriene,, gy
venusi 828 Granby St. pasi
mirė birželio 3 dienų. Bu
vo laidota iš Šv. Alfonso 
bažnyčios birželio 6 dieną.

LO WELI, MASS.
LDS. .97 kp, BUširhikimas įvyks 

koivirtadie.nj birželio 15 dieną 
vakarę. Ateikite yisi. Gera proga 
darbininkams priųiraŠ^ti prie vio- 
nintfctes darbininkų organizacijos

. Valdybi

Lietuvis Markeliams, pa
šinu re. pereitų pirmadienį, 
ir buvo palaidotas nešven
tintose kapinėse. . Žmogus 
atsisako prisiimti kunigų 
prieš pat mirsiant'. • Mirė 
tlniveršity ligoninėje ir bu-, 
vo pašarvotas pas p* Kvę- 
derienę..

Judamų paveikslų pikiii- 
kas įvyks’ šį sekmadienį, bir-’ 
želio 11 dieną. P. Lukšis 
atvyko anksčiau ir buvo nu
tarta laikyti vaikučiams pa
veikslus. Komiteto pirmi
ninkas buvo išrinktas Valę- j. 
rijonas Strazdauskąs,. Šv. 
'Vardo draugijos pirminin
kas. . *

.žgiigs,

Telefonas; Plfisa 1850.

JONIS GSEBLMGKAS
Graborius ir Bakmnotojai 

423 s. Mca street, 
BALTIMORS, MD.
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Penktadienis, birželio.9,1933 ■ . .

susilaukė pirmagimio sū
naus, kurį žada pakrikštyti 
Algimantu. ‘Sūnus ir mo
tina sveiki, o p. »Tiirgėla ne
tveria džiaugsimu i P., K. 
Jurgėla yra susipratęs ir 
patriotingas lietuvis,, tat ir 
sūnelį žada, išauklėti tokioje 
pat dvasioje. Linkime ge
riausio pasisekimo!

\ ■ KorespA

C, BHO0KLYN, N. Y.
K LšKILMINGzl VAKA- 
R y RIENE
E Birželio 11 d. čia rengia- 
E ma iškilminga vakarienė 
R. klebonui kun. N., pakalniui 
E Vardo Dienoje . pagerbti ir 
E naujas vikaiiii kun, J. Lau- 
K- rinaičiui priimti.
E Vakarienė prasidės 7:30 
£ vai. vakare bažnytinėje sve- 
g taineje, Tikietus iš anksto 
E galima įsigyti šiais adre^ 
K. sais ; O. šarkiūto, 207 ’Yoik 
f St. ir P. Bertulionė, 245 
L Krank Sf. Prašome nesi vė

luoti su tikietų įsigijimu.
b . Vakarienės rengimo dar- 
r bui prisidėjo Šv. Ražan- 
t ciaus draugija, Moterų Są- 
F ’ jungos 35 kuopa, Susivieni- 
g jįmo 115 kuopa; Sodaliečįų 

abu skyriai, Vyčių 49 kuo-

Bropklyno ir apylinkės 
Lietuvių Diena žada būti 
.liepai) raštai įdomi, risi cho
rai ir jaunimas ruošiasi jo
je dalyvauti. Organizari jo
se vyksta smarkumu tiki etų 
pardavinėjimas. Už dau
giausia* parduotų tikietų y- 
ra skiriamos dvi sidabro 
taures dovanų. Todėl drau
gijos ir chorai lenktyniauja. 
Sekanti asmenys yra paėmę 
draugijoms tikietus; .T. _Mi-

f.

2
* ’

•i ■

t

džiu — visa parapija, •
Visos draugijos labai dė

kingos kun. N. Pakalniui 
už jo darbus, nes ji s yra 
draugijoms kaip tikras tė
vas.

Draugijos. . pasinaudojo 
Ibiu. N. Pakalnio Vardinė
mis ir jį. pagerbs. Ta pačia 
proga bus priimtas parapi
jos jamias rinktas kun. J. 

: Laurinaitis.

p. Pažerečkienė, p. Stagniu- 
riienė, p. K. Jhimblienė, p.. 
Daubaras, Pr; Kizis,. J, Či
činskas, V. Žahrieraitis ,įr 
muzik. J. Brundza.

Tat lauksime Liepos-Jųįy 
4 d.-, pamatysi ine kaip , visi 
joje pasirodys. Visi chorai 
sparčiai ruošiasi programai. 
Bravo, ju darbštūs vadai ir 
choristai.

i eti nis.

.4

. Vaikelio Jėzaus draugi
jos J-čio'skyriaus mėnesinis 
susirinkimas vietoj birželio 

. 11 d. bus birželio 18 d., tuoj 
po sumos. . .
“.Skyriaus piknikai bus 
liepos 9 ir rųgp. 20 d. Eo- 
rėst parke. Leidimų jau 
turime. Prašome nepamir
šti paremti mūsų labdary
bės draugijos. .

•. Dr-jos Pirmininke.

T
BROOKLYN, N, Y.

!*■

į

' ' MOTERŲ SUVAŽIA- .. 
•Ų.,’ : • VIMAS

Moterų Sąjungos N, Y. ir 
N. J. apskričio suvažiavi
mas įvyks birželio 18 d 2 v. 
p. p. Karalienės Angelų pa
rapijos svetainėje, S6. 4th 
ir Roeblmg Šts,

. Visos apskričio kuopos 
; privalo atsiųsti delegates, 
. r. nes šis seimas yra priešsei- 

minis: jame bus renkamos 
; delegates į seimų.

Sabatienė,
■ ' Apskričio pirmininkė.

ŽINUTĖS

: pgčRBiyiKKSs
fJ.HL ' ',OI>II ’rrrm.... .. ■

MALDAKNYGES
.-M,,,. . ......... .......................................y.-L'. —» t

PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA I
TIK KĄ GAVOME. SIUNTINĮ NAUJŲ ’ MALDAKNYGIŲ |į

. - LĄBAI PRIEINAMA KAINA

“MALDŲ RINKINĖLIS”
Kainos: ■ ■ :

Juodais odos apdarais $1.60 (buvo $1.75)
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75)

• Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00)
Baltais celuiloido apdarais .90 (buvo $1.25)

Imant didesnį skaičių, duodame gerą nuolaidą.
’ Knygutes labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir
mos Komunijos ir kitoms iškilmčms. “

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: ’ .
“D AR B IN IO A S”.

36G Broadway, — So." Boston, Mass.
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kaluose turėtų būti visi vei
kėjai vienodai traktuojami, 
o no -taip, kaip šį kartų pa
sirodė kaikujie “patriotai?’ 
Vytauto 500 metų. jubiliejus 

[pavyko1 tik Iridei, kad ten 
neturėjo pasišelrinio 4 darbš
tūs patriotai. ’r Taip . galė
jo sklandžiai eiti ir šis taip 
svarbus ir gerbtinas, žygis. 
Nereikia ieškot, garbės, jei 
žinai, kad to neįstengsi už
sitarnauti. Taigi brookly- 
n iečiams ši pamoka turėtų 
būt prieš akis ant visados.

Kih.

Birž. 16 d. 8 v. v. Treti
ninkių ir Apašty Maldos dr- 
jn. ; . '

Birž. 29 d. S v. v. L. D.
S. 12 kuopos. J

Paskutiniuoju laiku suži
nojome,. kad iš Lietuvos at
vyksta į Chieagos pasaulinę 
parodą Lietuvos pavasari
ninkų ekskursija . laivu 

1 ‘ Statendam, ’ ’ . susidedanti 
iš 6 žmonių su vadu adv. 
Gabaliausku, . New Yorke 
bus apie 5—6 d. birželio. P. 
Gabaliauskas yca žymus 
Lietuvos katalikų visuome- 
ninkas ir veikėjas. Labai 
gaila, kad taip vėlai sužino
ta apie jų atvykimą, dėl to 
nebus galimybės atitinka
mai svečius sutikti.. Mano
me, kad “Vyčiai” tuo pa
sirūpins, nes “Vyčius” pa
vasarininkai Lietuvoj gra
žiai priėmė.

Vietinis.

SUSIRINKIMAI
Karalienes -Angelų para

pijos draugijų susirinkimai 
birželio mėn. tokia tvarka:

NEMANDAGIAI DA-
• • . ; SIELGE

Gegužes 20 d., vakarė, 
Lietuviu Piliečių Klubo sa
lėję, įvyko tautininkii lais
vamanių vakarienė ir šokiai 
ir dar priedas paskaita. 
Kaina tikietų vakarienei ir 
Šokiams buvo vienas doleris, 
o vien tik šokiams — 25 e. 
Šokiai buvot‘įhibo salėje, o 
vakarienė, tt lūšyje. Vaka
rieniauti susriihko neskait- 
lihgas žmonTu būrelis. Da
lis jaunimo uut.pirko tik’ie-

Už Vieną Dolerį
jūs gausite per ištisus 1983 metus gerą, katalikišką laikraštį
Žemaičių Prietelių.” .. .'** ’

“Žemaičių Prietelius” yra katalikiškas’^iremaidiį' laikraš
tis ir išeina kas savaitė žemaičių sostinėj Telšiuose. Tačiau jis 
plačiai skaitomas visoje Lietuvoje. ... ,.

“Žemaičių Prieteliuje” rasite įdomiausių žinių iš visos 
Lietuvos, o ypač iš žemaičių krašto. .

“Žemaičių Prietelius” deda gražiij. straipsniu apie tiky
bą, mokslą,, ūkį, istoriją,-sveikatą; rasite gražių apysakėlių, 
keliones įspūdžių, įvaii’enybių, galvosūkių, juokų, vaikams pa
sakėlių ir kitų įvairiaūsiiį dalyki). Jūs, porą numerių perskai- |

tus vien tik šeiriams. Va- 
karienėriA’asr1“ i apie 9 v. 
Prieš vakarienę buvo 
šokiai . Prasriėješ vakarie
nei/ salėje: šol ’• pasibaigė, 
nes visi muzikantai buvo 
nukviesti ženųm į.rdbį, va- 
karieniati j au “ ę; link&inin- 
ti.. Šokikai likę be muzikos, 
laikinai apleido salę ir nu
ėjo vieni, žemyn į klubo 
kambarius, o kiti į gatvę at
sivėdinti,, . .tikėdamiesi, kad 

[pasibaigus vakarienei, vėl 
[ bitą salėje šokiai. ir sugrįžę, 
galės, pasišokti. Bet apsi
vylė, hes vėjiau rengėjai 

Į pranešė, kad šį vakarų, dau
giau šokių salėje: nebuė.
Idai buvo vien tik rūsyje. I 
rūsį įeiti galėjo tik yakarie- 

]nės dalyviai. Todėl kaiku- 
rie jaunuoliai apsivylę nuė
jo- į’natrius. Jų tarpe buvo 
keletas ir svetimtaučių, km- 

I rie myli į Iiėfūyisl<usT. Šokius 
lankytis. Atsirado keli 
smarkūs lietuviai, jaunuo
liai, kurie į namus nėjo, bet 
reikalavo pašaukti vakaro 
rengėjus, kad už šokių ti- 
kįetus jiems pinigus sugrą
žintų. Rengėjai, žinoma, 
bijodami, kad jiems kartais 
kokio nors nemalonumo ne- 
padarytų,. pinigus sugrąži
no. Jeigu rengė vakarienę 
ir šokius vien tik dėl vaka
rienės dalyvių, tai'nereikėjo 
atskirai šokiams t i k i e t ų 
pardavinėti ir jaunimų ap
vilti. Kitaip reikėjo' vie
nus, ir kitus patenkinti.

Ten buvęs.

Telephoner STAGG 2—0700 VALANDOS: . |

DR. DIADAS K. VENCIUS Sventadieniala

‘ ■ į) A.N TI S T A S ’ 499 GRAND STREET
X-—RAY : vtfampM Union Avė.)'

Namą Telefonas: Michlgan 2—4278 BROOKLYN, N.
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BRGDKLYNO FED. APSK. 
-DR-JĮI PRAMOGOS

. Birželio 11 d. Mot. Sųj, 29 kp, 
išvažiavimas i Forost Parką.

Birželio 18 d. Šv. ^Ražančiauft 
Dr^ja (Apreiškimo parap.) išva
žiavimas į Forefit Parką, x

Birželio 25 d. Vaik. Jėz. drau
gijos- No. 1, Forcst Parko.

Liepos 2 d; Mot. šąj 29 kp.
Forest Parke. ..

Liepos 4 d. Nmv Yorko ir Now 
Joraoy valstijų LIETUVIU DIE
NA- KlasČiaus Parke, Maspotho.

Liepos 9 d. Šv. RaŽ. dr-ja (Ap
reiškimo pai\) F^rest Parko.

Liepos 16 d,, Vaik. Jt% dirioa 
No. L

Liepos 23 d. Mot. Sąj- kp. 
piknikas Forost Parke.J

• Rugp. 13 d. šv. Raž,. draugija 
. (Apreišk, par.) išvažiavimas į 
FurostyPa-rk. ------ :—— —

Rugp. 27 d., V Jėz. dr-jos No.
I, (Apreišk. par.) išvažiavimas į 
Forest Park.

Rugp. 27 d, L. H. S. 10 kp. iš- 
vąžiaviniąs į Forest Parką.

. Rugsėjo 3 d. Mot. Sąj, 29 kp. 
išvaž. Forest Park. *

DINGO DRĄSUOLIS 
LAKŪNAS

b Liet. General Konsulo Še
fe . feret. p. K. Jurgėloš šeinio- 
I’ je sužibo nauja žvaigždė: 
L gegužės 29 d. p. Jurgelienė ■..į :

. Kaip girdėt, mūsų lakū
nams Dariui ir Girėnui pa
gerbti, Half Moon hotėly, 
Coney Islande, birželio 1 d. 
buvo surengta vakariene. 
Garbes svačių tarpe matėsi 
Lietuvos Konsulas P. Ža- 
deikis, italų garsus lakūnas 
gen. De Pinedo, p. ' Clerk, 
majoras J. N. Kelly ir kele
tas anglų bei lietuvių laik
raščių korespondentų: Viso j 
buvo susirinkę apie 80—90 
žmonių. Bendras ūpas nuo 
pat pradžios iki galui buvo 
slegiantis, lyg kažko trūko. 
Bendruose visos tautos rei-

. JONO KMITD SUS
Tai gražus mū&ų išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šių knygų išgyrė visa rim- 
tesnioji spauda. Visi gėris' 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta jų įsigyju.

Knyga grariai atspausdim- 
tę, tikrai nebenorėsite su juo skirtis, kaip tūkstančiai kitų 11 Ja ii* turi 191 pusi. Jos kai- 
anonhj padarę.; ' . | ia $1.50/ Bet dabat ‘‘Darbi-

‘.‘Žetnaicių Pnetėlius” atsako per laikraštį i skaitytojų . i - , , .•
atsiustus teisės, sveikatos ir kitus klausimus ir už tai nieko į [ 111 0 v spau QS vajaus me- 
neiifla. * i Uu> gražiais drobės viršeliais

“Žemaičių Prietelius” rašo lengvai, visiems žmonėms, su- | 
. prantąmas ir įdomus. j

“Žemaičių Prietelius” siunčia vieną ar porą numerių | 
kiek vienam sdsipažįnti, kas prisiunčia savo adresą. |

. .. “Žemaičių Priėteliaus” redaktorius-leidėjas Kazimieras |
BėrūĮis.• • ’ • . , "

“Žemąičių Prietelius” kaštuoja metams 3 litai, pusmečiui | 
pusantro lito. Latvijoj metams 6 litai, o Amerikoj ir kitur 1 f 
doleris. Į

■ Tamstos galite užsakyti ir Lietuvoje gyvenantiems gimi- I 
jiems “Žemaičių Prietelių,” nes jiems kaštuoja tik 30 ameriko- |

. niškų centų. I
“Žemaičių Prieteliaus” adresas: Telšiai, Kalno g; 20. |
Argi tad jus pagailėtumėt dėl tokio gero laikraščio . |

VIENO DOLERIO PER METUS?
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| kaina tik 75 centai; popie- 
i rio viršeliais 50 centų, .
i Dabar yrą geriausias lai
škas įsigyti šių taip brangių 
| | ir naudingų eilių knygų.

'“DARBININKO” ĄDM„ 

366 W. Broadway, 
South Boston, Mass.
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Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ ŲNIVERSALIS biuras

- Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne- 
; • pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo 

namus lietuvių priedelių ir patarėjų—laikraštį 
^Darbininkų. ” . Jei Jumyse kils graži mintis 
kų nors gera įsigyti ar savo prieteliains pado- 
vanoti, liauju maldaknygę, rožančių ar gražių

I stovylė.lę, užeikite — Jūsų visuometriaukiame.
I LIETUVIŲ ŲNIVERSALIS BIURAS, Ine. ■ . 
j Buvusi ‘‘VYTAUTO SPAUSTUVE”. ' .
| . 423 Grand St. ’ .. Brooklyn, N. Y.
j . • ' STagg 2-2133 |

DIDELIS NUPIGINTAS
*| O Lietuvos Vaizdų—Atviru- 
JLjM ČiU ir Knygelė “Mano Pa

tyrimai Didžiojoj Karėj, ” 
64 pust, Kapeliono Kun. J. 
Jonaičio labai vaizdingai 
parašyta, tik už

15 centų
Reikalaukite

“Darbininko” Adm.
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

viams met, 6 lt, pusnį. 3 lt 
(Lietuvoje; met. 4 lt.), no- 
moksleiviams mot. 10 It., 
pusm. 5 lt. (Lietuvoje, met 
8lt),

Adresas: “At- Spindit-.. 
Ii ai,” Kaunas, Laisves Al.

"ŽIDINYS”
Prof. Dr. V. Mykolalčfo-Putino rtsdngu*. 
Jamas literatūros, mokslo, vlsuomenta 
Įr akademiškojo gyvenimo Iliustruotai 
mėnesinis žurnalas yra didžiausias, 
rimčiausias, Įdominusias ir kiekviena* 
Firasllavlnuslam 'žmogui tinkamiausias 
letuvlų žurnalas. Todęl visi paskubėki

te užsisakyti “židinį."
“židinio” kaina Lietuvoje: met Btt 

pusm. 20 lt; Amerikoje metams 
pusmečiui $2.50.

Adr. : “židinys,” Kaunas, Laisvės AL

. NEW YORK. — Birželio 
3 d., šeštadienį, išlėkė orlai
viu į kelionę aplink pasaulį 
lakūnas diinmie Mattern. 
Birželio 4 d. jis turėjo at
lėkti į Paryžių, tačiau jo 
nesiilaukta. Praėjus 39 va
landoms .po jo išskridimo, 
negauta jokių žinių, nors, 
kaip lakūno draugai tvirti
na, Mattern turėjęs gasoli- 
no tik 30 valandų.

' Lakūno kelionėje pirmoji 
stotis buvo numatyta Pary
žius, iš kur jis turėjo skris
ti į Maskvų. Savo orlaivy
je Mattern neturėjo' nei ra- 
dio, nei pagelbihio laivelio. 
Maistui jis įsidėjo į kišenes, 
nuluptų .apelsinų.

Šeštadienio oras buvo la
bai palankus skridimui, bet 
galėjo pablogėti sekmadie
nio dienų. Lakūno draugai 
reiškia viltį, kad drųsuolis 
yra gyvas, bet turėjo nusi
leisti kur nors neapgyven
toje vietoje. '

PROGA BEDARBIAMS
į Kad pagelbėti -bedarbiams-** Dar
bininko ’ ’ Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gautą 
naują metinę prenumeratą vieną 
doler|.
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar kelioliką dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai 
mokamą darbą.

[ “DARBININKAS”
366 West Broadvvay, 

Sp. Boston, Mass.

ap-

"DARBININKO” SKAITY
TOJŲ DĖMESIUI

“Darbininkas” jau priima 1933 
m. Lietuvoė Paskolos Bonų ku 
ponus už prenumeratas: ir kny 
gas už pilną jų vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponą siųskite

“DARBININKAS”
• .. 366 West BroadwUy, 

į So. Boston, Mass.

Tel- Stagg 2—0048 Nctary Public

M. P. SALIAS INC.
BIĖLIAŪŠKA8

Graborius ir Balsamuotojai
660GrandSt., Brooklyn,N.Y.

1T
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KLASČIAUS

| CUNTON PARKAS
Į piknikams, baliams, koncertams, 
I Šokiams Ir visokiems pasilinksmini- 
! mams smagiausia vieta Brook- 
| lyne-Maspethe. Jau laikas ngslsa- 
j kyti salę žiemos sezonui.
j kamp. Maspetb ir Betts Avė.
Į JONAS KLASČIUS. Sav, Ų
| Maspetb, N. Y. | 
ĮąJllllllllUlilIlI.IIUl.lllUIIIIIUIIIKl.lllHIUItlIlIlII............ . E
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Tol. . Evcrgrccn 6-53.10

JOSEPH GARSZVA
d fi AB ORIU S
' —IR—

, BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. T.

I Telephone: STAGG 2—0105 =

I DR. A. PETRIKĄ | I TmjebiokT ■ ■ =I LIETUVIS DENTISTAB ’ | 

I 221 S. 4th Bt, Brooklyn, N. t. | 
į tyampMi j I

| Gan) Amsėta . š 
j VALĄNjjOS i Į 
t Nuo 0 vnt. ryte 1X1 § vjP- vąkam = 
| PenktačMenl^ię ir =
| tai mitams. ’ Į
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JAUNŲJŲ DRAUGAS

1930 metų pradžioje pra
dėtas leisti Lietuvoje sim
patiškas .jaunesnio s i e m s 
moksleiviams skiriamas mė
nesinis iliustruotas žurnalas.

“Ateities Spinduliai..” 
rado; didelio pritariniė ir A- 
merikos besimokančios jau
nuomenės tarpe, nes šis žur
nalas dvelkia jaunatve ir 
optizmu ugdydamas prisiri
šimų prie doros, tikybos ir 
tevjmes.

Nepamirškite ir 1933 me
tams šį įdomų žurnalų užsi
prenumeruoti, nes pirmųjų 
keturių šimtų metinių apsi
mokėjusių pr-rių kas ket
virtas asmuo gaus nemoka
mai po komplektų (tris to
mus) įdomaus Kari May 
veikalo “Per Dykuma,” ku
ris perkant kainuoja 8 lt.

Pr-tos kaina: . mokslci

Tel. Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(LevandausduuB) 

GRABORIUS
107 Union Avė., Brooklyn, IT.Y.

Telepbone Staaa Į4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R AB ORIU S

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms,. Krikštynoms ir viso

kiems polųūiainš

Tel. Newtown 9—4464

ANT, J. VALANTOUS
GRABORIUS IR 

JBALSĄMUOTOjAS 
Apdrnuda Visose šakniję 

Notnry Public
5441 — 72-nd Street, 

Arti Grand S t
, MASPĘTH, L. L, N. X»?

Į. Fote^r..
i '> bx s|h)«*{ .’il’iš, Vii
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